Voorwaarden Compleet Veilig Pakket
Pakketsamenstelling
Het Compleet Veilig Pakket van De Onderlingen bestaat uit vijf verzekeringen: woonhuisverzekering,
inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en doorlopende reis- en
annuleringsverzekering. De samenstelling van dit pakket is niet aan te passen. Indien de samenstelling van
het pakket wijzigt, vervalt ook de korting welke van toepassing is binnen het Compleet Veilig Pakket.

Woonhuisverzekering
Uw herbouwwaarde wordt bepaald op basis van de opstalscanner of herbouwwaardemeter. Hierdoor
kunnen wij u ook een garantie tegen onderverzekering bieden voor een periode van tien jaar.
Indien de herbouwwaarde van uw woning bepaald wordt op basis van de opstalscanner kan de
herbouwwaarde worden verhoogd met 30% indien uw woning een hoogwaardige afwerking heeft.
Het Compleet Veilig Pakket is uitsluitend af te sluiten voor een steen/harde woning. Een monumentaal
pand is niet acceptabel in het Compleet Veilig Pakket.

Inboedelverzekering
Uw inboedelwaarde wordt bepaald op basis van de opstalscanner of inboedelwaardemeter. Hierdoor
kunnen wij u ook een garantie tegen onderverzekering bieden voor een periode van vijf jaar.

Contractduur
Er is een keuze voor een contractduur voor een periode van één of drie jaar. Indien u kiest voor een
periode van drie jaar moet hier apart voor getekend worden op het aanvraagformulier van het compleet
veilig pakket. Bij een contractduur van drie jaar krijgt u een brandblusser cadeau indien u nog geen
brandverzekering bij De Onderlingen had.

Poliskosten
In het compleet veilig pakket worden geen poliskosten gerekend.

Termijnbetalingen
Het pakket is te betalen per jaar, half jaar, kwartaal of maandelijks. Indien u kiest voor een
termijnbetaling van een kwartaal of maand is dit uitsluitend mogelijk via automatische incasso.

Korting op verzekeringen naast het Compleet Veilig Pakket
Indien u het Compleet Veilig Pakket afsluit zijn er ook andere verzekeringen bij SOM verzekeringen af te
sluiten met een korting van 10%: zoals de autoverzekering, bromfietsverzekering, camperverzekering,
caravanverzekering en ongevallenverzekering. Bij deze extra verzekeringen worden er wel poliskosten in
rekening gebracht.

Schadeherstelservice
Indien u het Compleet Veilig Pakket afsluit kunt u gebruik maken van ons ervaren schadeherstelteam dat
24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is. U krijgt hiervoor een verzekeringspasje thuisgestuurd
met dit noodnummer hierop afgedrukt.
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