
 

 

        
       

    
 

    

    
   

 

 

 

Mobieletelefoonverzekering  Vodafone  - Garant  Basis 
Wat  is  wel  en  niet  gedekt  door  deze  mobieletelefoonverzekering? 

 
Wat  is  een 
mobieletelefoonverzekering? 

Wat  is  verzekerd? 
De  kosten  voor  het  repareren  van  uw  mobiele 
telefoon  bij  beschadiging  of  het  vervangen  van 
uw  mobiele  telefoon  bij  diefstal. 

Deze  verzekering  vergoedt  diefstal  van  en 
beschadiging  aan  uw  mobiele  telefoon,  onstaan 
buiten  uw  schuld. 

Gebruikskosten  na  diefstal 
Niet  verzekerd. 

Leentoestel 
Niet  verzekerd. 

 

 


Waterschade 
Waterschade valt onder deze dekking. 

Extra  informatie 
Schade door geleidelijk inwerkende oorzaken 
zijn echter niet verzekerd. 


Let  op 
Wordt  uw  mobiele  telefoon  gestolen?  Dan  moet 
u  altijd  binnen  48  uur  aangifte  doen  bij  de
politie.  Meld  de  diefstal  ook  binnen  24  uur  bij 
Vodafone.  Dit  kan  door  gratis  te  bellen  naar  het 
telefoonnummer  0800-0094. 

Eigen  risico 
€  45,00  (inclusief  BTW)  van  de  reparatie- of 
vervangingskosten. 


Reparatie 
Bij  beschadiging  vergoeden  wij  de  kosten  voor 
het  repareren  van  uw  mobiele  telefoon. 


Vervangend  toestel 
Is uw mobiele telefoon gestolen of kan hij niet 
meer worden gerepareerd? Dan krijgt u van ons 
een toestel met gelijkwaardige specificaties. 


Wat  is  niet  verzekerd? 
Wij  keren  niet  uit  als  uw  toestel  is  gestolen 
zonder  dat  er  sporen  van  inbraak  te  zien  zijn. 
Ook  is  uw  apparaat  niet  verzekerd  indien  u  het 
niet  zorgvuldig  opbergt,  het  ontvreemdt  wordt 
door  een  zakkenroller  en/of  u  het  toestel 
verliest. 


Extra:  maximum  aantal  claims 
Deze  verzekering  biedt  alléén  dekking  voor  één 
toegewezen  claim  per  kalendermaand  en  twee 
toegewezen  claims  in  een  periode  van  12 
maanden. 


Afsluiten,  wijzigen  en  stoppen 
Uw  verzekering  begint  op  de  ingangsdatum  die 
op  de  polis  staat.  Verandert  er  iets  in  uw 
situatie?  Meld  dat  dan  zo  snel  mogelijk  aan  ons. 
Na  de  eerste  14  dagen  kunt  u  de  verzekering 
dagelijks  opzeggen.  De  verzekering  eindigt  dan 
1  maand  later. 

Deze  Verzekeringskaart geeft  alleen  een  samenvatting  van  de  verzekering.  

In  de  polisvoorwaarden ( http://www.vanatotzekerheid.nl ) staat  uitgebreid  waarvoor  iemand  wel  

en  niet  is  verzekerd. 
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