
Wat is een opstalverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan je
woonhuis. Het gaat daarbij om schade door
brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een
val of een botsing.

Wat is verzekerd?
Je woonhuis is verzekerd bij schade,
bijvoorbeeld door storm of brand. 

Glas
Schade aan ruiten of andere glazen onderdelen
is verzekerd.

Tuin
Je bent verzekerd voor max € 500,- voor
buitenverlichting en tuinornamenten. Kosten
van herstel van tuinaanleg, beplanting en
bestrating behorende bij de woning zijn
gedekt tot maximaal € 5.000 als gevolg van
een gedekte gebeurtenis

 

Verbouwing, leegstand
Tijdens een verbouwing ben je wél verzekerd
voor brand, ontploffing, blikseminslag,
overspanning ten gevolge van blikseminslag,
storm, olieschade, aanrijding en schade door
luchtvoertuigen.

Extra informatie
Voor inbraakschade, waterschade en overige
gebeurtenissen ben je tijdens de
verbouwperiode niet voor verzekerd

Wat is niet verzekerd?
Wij keren niet uit bij een aardbeving,
overstroming, slijtage of constructiefouten.

 

Vandalisme
Schade door vandalisme aan je woning is niet
verzekerd.

Let op
Waterschade is niet altijd gedekt. Check je
polisvoorwaarden. 

Extra: geen lastige
waardebepaling
Die hebben we niet nodig, want wij garanderen
dat je nooit bent onderverzekerd.

Verzekerd bedrag
De opstalverzekering van onna-onna keert
maximaal 1 miljoen euro uit. 

Contra-expertise na schade
Ben je het niet eens met de schadevaststelling
door onze expert? Dan kun je ook zelf een
expert inschakelen. Neem over de vergoeding
van deze kosten vooraf contact met ons op.

Eigen risico
Bij de onna-onna opstalverzekering heb je geen
eigen risico 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De ingangsdatum van je verzekering vind je
terug op jouw polis. Verandert er iets in jouw
situatie? Meld dat dan meteen bij ons. Je kan je
verzekering dagelijks opzeggen, wij hanteren
geen opzegtermijn.

 

onna -onna opstalverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

 

 

 

 

 

 


Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.onna-onna.nl/service-contact/voorwaarden-formulieren)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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