
Wie heeft het niet al eens meegemaakt?
Een smartphone die in het toilet 
valt, een iPad die per ongeluk 
op straat stuitert of uw mooie 
spiegelreflexcamera die wordt gestolen. 
De Mobiele Apparatuur verzekering 
verzekert uw mobiele apparaten 
buitenshuis en wereldwijd tegen 
verlies, diefstal en beschadiging. De 
‘all risk’ dekking is zeer uitgebreid dus 
ook vallen, stoten en waterschade is 
meeverzekerd. En dat voor een premie 
vanaf slechts enkele euro’s per maand!

Welke apparaten zijn verzekerd?
Verzekerd zijn uw apparaten die worden 
gebruikt voor het vastleggen of weergeven 
van beeld en/of geluid, zoals uw:
•  Mobiele telefoon en smartphone.
•  IPad, iPod, MP3/4 speler, eReader en 

soortgelijke apparatuur.
•  Laptop, tablet-pc.
•  Mobiel navigatiesysteem.
•  Foto-, film- en videoapparatuur.
•  Draagbare radio, t.v. en andere 

draagbare of mobiele audio(visuele) 
apparatuur.

•  Draagbare dvd speler, verwijderbaar 
LCD scherm.

Mobiele Apparatuur verzekering
Uw draagbare apparatuur 
goed verzekerd als u
buitenshuis bent! 

Uw voordelen:

•  Eén polis voor alle mobiele 
apparatuur.

•  Wereldwijde dekking.

•  Uitgebreide ‘all risk’-dekking. 
Dus ook vallen, stoten 
en waterschade is 
meeverzekerd.

•  Pakketkorting tot 10%.

•  Premie vanaf slechts enkele  
euro’s per maand.

Vraag uw assurantieadviseur naar de voordelen 
van de Mobiele Apparatuur verzekering!



Wat is niet gedekt?
•  Binnen uw eigen woning biedt 

de Mobiele Apparatuur verzeker-
ing geen dekking, want meestal 
bent u hiervoor verzekerd via uw 
inboedelverzekering. U bent dus 
niet onnodig dubbel verzekerd.

•  Slijtage, krassen, schrammen, 
deuken en dergelijke door nor-
maal gebruik zijn niet verzekerd.

Deze informatie wordt u 

aangeboden door:

De Mobiele Apparatuur verzekering is een product van VKG en is verkrijgbaar via uw assurantieadviseur.

Versie 07-2015. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

•  Apparaten met een aankoopprijs van € 250 of hoger kunt u apart 
specificeren op de polis om deze volledig te verzekeren. Informeer 
uw adviseur daarom over uw aankopen.

•  Uw eigen risico bedraagt € 50.
•  Bij diefstal is er dekking mits u de algemeen gebruikelijke richtlij-

nen voor zorgvuldig gebruik heeft nageleefd. Vraag uw adviseur om 
tips.

•  De Mobiele Apparatuur verzekering kunt u alleen afsluiten in  
combinatie met een inboedelverzekering, een aansprakelijkheids-
verzekering, plus een andere verzekering naar keuze.

Goed om te weten

Mobiele Apparatuur verzekering

* Het totaal van de aankoopwaardes van de door uzelf opgegeven apparaten. ** Vergoeding tot aan de oorspronkelijke aankoopprijs.

Apparaten specificeren voor een juiste vergoeding
U wilt uw dure apparaten natuurlijk extra goed verzekeren, 
tegen een lage premie. Omdat uw premie en vergoeding is gebaseerd 
op de aankoopwaarde van uw apparaten kunt u uw apparaten met 
een aankoopprijs van € 250 of hoger apart specificeren op uw polis.  
Apparaten met een aankoopprijs onder € 250 hoeft u niet te specificeren.

Gespecificeerde apparatuur 
(aankoopprijs € 250 of hoger.)

Ongespecificeerde apparatuur 
(aankoopprijs lager dan € 250)

Maximaal verzekerd  
bedrag*

Maximale vergoeding  
per apparaat**

€ 7.000 € 2.500

Maximale vergoeding  
per apparaat**

Maximaal verzekerd  
bedrag, drie keuzes.

€ 1.375

€ 2.050

€ 2.725

€ 250

€ 250

€ 250


