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Fine Art by Hiscox 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
 
Onderneming: Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, onder controle van de Commissariat aux 
Assurances (CAA) (Registre de Commerce et des Sociétés : B217018) en die onder het regime van vrijheid van vestiging zijn 
verzekeringsdiensten uitvoert in België via  het Belgische bijkantoor (Nationale Bank van België (NBB): 3099 
 
Produit: Alle risico’s verzekering voor kunstvoorwerpen en collecties “Fine Art by Hiscox” 

 

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met  betrekking tot uw verzekeringspolis. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie over uw polis en 
uw verplichtingen, raadpleegt u de documentatie, uw polis en alle andere relevante documenten 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Fine Art by Hiscox is een alle risico’s verzekering voor zowel kunstverzamelingen van particulieren als voor bedrijfs- en museale kunstcollecties  

 

 
 

Wat is verzekerd?   
 

Wat is niet verzekerd? 

 Materiële schade of materieel verlies van de kunstcollectie 
 Brand 
 Waterschade 
 Natuuramp 
 Diefstal 
 Verdwijning 
 Accidentele schade 
 Materieel verlies 
 Accidentele breuk 
 Transport 
 Nieuwe aanwinsten tot beloop van 25 % van het totale 

verzekerde bedrag van de polis  
 Minderwaarde na schade 
 Schade na restauratie 
 Kaders, glas en sokkels die deel uitmaken van het kunstwerk  
 Verlies/diefstal bij een derde 

  Immateriële schade 
 Niet accidentele schade. 
 Verlies of schade veroorzaakt door slijtage, graduele beschadiging, eigen 

gebrek, roest, oxidatie, insekten, schimmelachtigen, ongedierte, vochtigheid- 
en temperatuurveranderingen, blootstelling aan licht, evenals door 
vervorming, kromming of krimping van het voorwerp 

 Machinebreuk, mechanische of elektrische tekortkoming van het verzekerde 
object zelf 

 Het verlies, de schade, kosten en/of onkosten welke rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortvloeien uit een biologische of chemische aantasting 
welke werd veroorzaakt door of het gevolg is van een daad  van terrorisme. 

 Het verlies, de schade of aansprakelijkheid rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortvloeiend uit een oorlog, een invasie, vijandigheden (met of zonder 
oorlogsverklaring), een burgeroorlog, een rebellie, een opstand, een oproer, 
een muiterij of een staats- of machtsgreep. 

 Het verlies of de schade veroorzaakt door of resulterend uit een 
beslaglegging, confiscatie, beschadiging of vernieling van uw goederen door 
of in opdracht van overheden of openbare of plaatselijke autoriteiten. 

   

   Zijn er dekkingsbeperkingen?  
 

  ! De schadevergoeding kan maximaal oplopen tot de verzekerde waarde van 
het voorwerp 

! In geval van dekking van niet geïnventariseerde voorwerpen zal de 
schadevergoeding verlopen in marktwaarde op de dag van het schadegeval  

 
! Nieuwe aanwinsten tot beloop van 25 % van het totale verzekerde bedrag 

van de polis  
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 Waar ben ik gedekt? 
Wereldwijd. 

 
 
 Wat zijn mijn verplichtingen?   

 Wanneer u een polis of vernieuwing of wijziging van uw polis aanvraagt, dient u het risico en de wijzigingen aan de bestaande toestand 
aangeven, alsook de aan u gestelde vragen voorzichtig, eerlijk en met redelijke zorgvuldigheid te beantwoorden. 

 U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om verlies of schadegevallen te voorkomen en/of te beperken. 
 U dient uw verzekeraar te verwittigen van zodra u op de hoogte bent van een gebeurtenis die aanleiding tot een claim kan geven. 
 Indien u een claim indient, dient u de documenten en andere bewijsmiddelen voor te leggen die nodig zijn om uw claim te behandelen. U dient 

ook de meldingsprocedure, zoals deze is uiteengezet in de polis, na te leven. 
 De premie betalen. 

 

 Wanneer en hoe betaal ik? 
 U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht dat u van ons of van uw makelaar ontvangt. 
 De betaling dient ten laatste te gebeuren op de vervaldag van de premie. 
 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 De dekking wordt van kracht op de dag van de eerste premiebetaling. 
 De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt. 
 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 
 U heeft het recht de polis met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen de veertien dagen na aanvang van de dekking. 
 U kan het contract opzeggen middels een aangetekend schrijven, een deurwaarders exploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs, en dit tegen de hoofdvervaldag mits een vooropzeg van één maand. 

 
 
 


