Verschillenoverzicht
BOVAG Thuispakket
MODULE WOONHUISVERZEKERING
Eigen risico (artikel 2.2 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
• Zengen, schroeien, smelten, verkolen en/of broeien
€ 250,- per gebeurtenis.
• Storm € 250,- per gebeurtenis.
• Schade als gevolg van een plotselinge en
onvoorziene gebeurtenis of schade als gevolg van
een eigen gebrek van het woonhuis € 250,- per
gebeurtenis.

OUD
• Zengen, schroeien, smelten, verkolen en/of broeien
€ 100,- per gebeurtenis.
• Storm € 225,- per gebeurtenis.
• Schade als gevolg van een plotselinge en
onvoorziene gebeurtenis of schade als gevolg van
een eigen gebrek van het woonhuis € 100,- per
gebeurtenis.

Rook en Roet (artikel 2.2 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Heeft u een schoorsteen, dan dient deze iedere twee jaar gereinigd te worden, anders is schade als gevolg van
rook en roet niet verzekerd.

Welke kosten zijn verzekerd? (artikel 2.4 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Opruiming- en saneringskosten:
Vergoeding maximaal € 40.000,- Heeft uw woning een
herbouwwaarde die hoger is dan € 450.000,- dan wordt
tot maximaal 10% van de herbouwwaarde van uw
woning vergoed.
Huurderving:
Wij vergoeden huurderving voor maximaal 52 weken.
Besluit u om uw woning niet te laten herstellen of
herbouwen, dan vergoeden wij huurderving voor
maximaal 16 weken.

OUD
Opruiming- en saneringskosten:
Vergoeding maximaal € 12.500,-.

Huurderving:
Vergoeding maximaal € 12.500,-.

NIEUW
Onderzoekskosten:
Is water of stoom de woning binnengekomen uit binnen of buiten de woning gelegen waterleidingen of centrale
verwarmingsinstallaties en daarop aangesloten leidingen, toestellen of rioolputten/buizen? Dan vergoeden wij:
- de kosten van opsporing van het defect aan een leiding.
- de mogelijke kosten van breek- en herstelwerk aan de woning, dat nodig is voor opsporing van het defect aan
een leiding. De kosten van herstel van tegelwerk of vloer- of wandafwerkingen vergoeden wij niet.
- de kosten van herstel van de defecte leiding.
Extra kosten levensonderhoud:
Wanneer u na een schade tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw woning, dan vergoeden wij de extra kosten
van levensonderhoud. Wij vergoeden maximaal € 50,- (incl. btw) per dag voor maximaal dertig dagen. Heeft u
ook een inboedelverzekering bij ons afgesloten, dan krijgt u één keer de vergoeding.

Leegstand (artikel 2.8 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Wanneer de woning langer dan drie maanden aaneengesloten leeg staat, heeft u uitsluitend recht op vergoeding
van schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en
meteoorstenen, tenzij u aantoont dat de gebeurtenis geen enkel verband houdt met de leegstand.

Deze leaflet is informatief en zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

MODULE INBOEDELVERZEKERING
Eigen risico (artikel 4.2 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
• Zengen, schroeien, smelten, verkolen en/of broeien
€ 250,- per gebeurtenis.
• Storm € 250,- per gebeurtenis.
• Schade als gevolg van een plotselinge en
onvoorziene gebeurtenis of schade als gevolg van
een eigen gebrek van het woonhuis € 250,- per
gebeurtenis.

OUD
• Zengen, schroeien, smelten, verkolen en/of broeien
€ 100,- per gebeurtenis.
• Storm € 225,- per gebeurtenis.
• Schade als gevolg van een plotselinge en
onvoorziene gebeurtenis of schade als gevolg van
een eigen gebrek van het woonhuis € 100,- per
gebeurtenis.

Huurdersbelang (artikel 4.4 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
€ 250,- extra eigen risico per gebeurtenis.

Rook en roet (artikel 4.2 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Heeft u een schoorsteen, dan dient deze iedere twee jaar gereinigd te worden, anders is schade als gevolg van
rook en roet niet verzekerd.

Welke kosten zijn verzekerd? (artikel 4.6 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Opruimingskosten:
Vergoeding maximaal € 40.000,- Heeft uw woning een
herbouwwaarde die hoger is dan € 450.000,- dan wordt
tot maximaal 10% van de herbouwwaarde van uw
woning vergoed.

OUD
Opruimingskosten:
Vergoeding maximaal € 12.500,-.

NIEUW
Extra kosten levensonderhoud:
Wanneer u na een schade tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw woning, dan vergoeden wij de extra kosten
van levensonderhoud. Wij vergoeden maximaal € 50,- (incl. btw) per dag voor maximaal dertig dagen. Heeft u
ook een woonhuisverzekering bij ons afgesloten, dan krijgt u één keer de vergoeding.

Leegstand (artikel 4.10 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Wanneer de woning langer dan drie maanden aaneengesloten leeg staat, heeft u uitsluitend recht op vergoeding
van schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en
meteoorstenen, tenzij u aantoont dat de gebeurtenis geen enkel verband houdt met de leegstand.

Vergoedingen (artikel 4.13 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Maximaal verzekerd bedrag:
• Audiovisuele- en computerapparatuur:
€ 10.000,• Lijfsieraden: € 10.000,• Kunst en antiek: € 10.000,• Bijzondere verzamelingen: € 10.000,• Instrumenten: € 10.000,-

OUD
Maximaal verzekerd bedrag:
• Audiovisuele- en computerapparatuur:
€ 10.000,• Lijfsieraden: € 7.500,• Kunst en antiek: € 5.000,• Bijzondere verzamelingen: € 5.000,• Instrumenten: € 5.000,-

Verzekerd buiten de woning (artikel 4.3 polisvoorwaarden THP0715)
NIEUW
Inboedel in motorrijtuigen, aanhangwagens en
caravans wordt vergoed tot maximaal € 500,- per
gebeurtenis.

OUD
Inboedel in motorrijtuigen, aanhangwagens en
caravans wordt vergoed tot maximaal € 250,- per
gebeurtenis.

Deze leaflet is informatief en zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

MODULE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN
Verzekerd bedrag (staat op uw polisblad vermeld)
NIEUW
Maximaal € 2.500.000,-

OUD
Maximaal € 1.000.000,-

MODULE GEZINSRECHTBIJSTANDVERZEKERING
Kosten van externe rechtshulpverleners (artikel 7.6 polisvoorwaarden THP 0715)
NIEUW
- Kosten van externe rechtshulpverleners wordt
vergoed tot maximaal € 25.000,-.
- Kiest u ervoor om een geschil te laten behandelen
door een advocaat van uw eigen keuze, dan
vergoeden wij de kosten van deze advocaat tot
maximaal € 10.000,-.

OUD
- Kosten van externe rechtshulpverleners wordt
vergoed tot maximaal € 25.000,-.

Deze leaflet is informatief en zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

