
Infofiche klant
Pack Diefstal+

Uw bezittingen extra verzekeren?
Heel eenvoudig: met het Pack Diefstal+

IDEAL WONING

Betere bescherming voor uw inboedel

U hebt uw woning ingericht volgens uw smaak. Vele zaken hebben voor u een unieke, vaak persoonlijke 
waarde die ook een perfecte verzekering verdienen tegen de vele inbraken die nog elke dag plaatsvinden.

Met het Pack Diefstal+ kunt u, aanvullend op de optionele waarborg ‘Diefstal en vandalisme van 
de inhoud’, uw bezittingen nog beter verzekeren.

Uiteraard vervangt een vergoeding niet de emotionele waarde, maar met een Pack Diefstal+ hoeft u zich 
alvast geen zorgen te maken over het financiële aspect van het verlies. Zo verdubbelt dit pack in heel wat 
gevallen de vergoedingslimiet. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de maximale vergoedingen waarop u recht hebt als u een 
Pack Diefstal+ afsluit.

Vergoedingslimiet Pack Diefstal+
Vergoedingslimiet met enkel de 
optionele waarborg ‘Diefstal en 

vandalisme van de inhoud’

Diefstal van juwelen
15% van het verzekerde kapitaal voor 

de inhoud met een limiet van  
€ 15.000 

15% van het verzekerde kapitaal voor 
de inhoud met een limiet van 

€ 7.500

Diefstal van geld € 2.000 € 1.000

Diefstal van  
andere goederen € 15.000 (per voorwerp) € 7.500 (per voorwerp)



Ook buiten uw woning

En wanneer u zelf wordt bestolen

Omdat uw inboedel en uw gezinssituatie constant evolueren, bevat een Pack Diefstal+ nog enkele nieuwe 
waarborgen. Zo komt P&V ook tussen:

• Bij diefstal met inbraak in het studentenverblijf van uw kinderen, en dit tot 5.000 euro;
• Wanneer u of een van uw gezinsleden het slachtoffer wordt van een diefstal tijdens het autorijden,   

en dit tot 5.000 euro;
• Bij een tijdelijke verplaatsing van uw inboedel, en dit tot 8.000 euro;
• Voor de inboedel in bijgebouwen die niet in verbinding staan met uw woning, tot 5.000 euro.

Vergeet bij diefstal niet:

• Klacht neer te leggen bij de politie;
• De schade van deze diefstal aan te geven bij uw adviseur;
• Het nodige te doen om gestolen bankkaarten, creditcards… te blokkeren.

Dringend bijstand nodig? Dan kunt u rekenen op de P&V Bijstand Woning (24u/24): 02 229 00 11.

Hebt u al eens gedacht aan de ‘waarde’ die u op zak hebt? Smartphone, juwelen, geld, laptop… Het Pack 
Diefstal+ komt tussen tot een bedrag van 5.000 euro wanneer u of iemand van uw gezin met geweld of 
onder bedreiging wordt bestolen.

Dit document bevat publicitaire informatie. Wilt u meer informatie?
Contacteer uw adviseur. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en het best inschatten 
welke verzekeringsoplossing bij u past.

tel +32 (0)2 250 91 11

fax +32 (0)2 250 95 67
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