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Deze verzekering is speciaal ontworpen voor kunstverzamelaars.

Met deze polis ‘Fine art by Hiscox’ hebben wij de presentatie en het taalgebruik zo duidelijk 
mogelijk gehouden zodat U uw verplichtingen en de uitgebreidheid van de waarborgen goed kan 
begrijpen.

Wilt U zo goed zijn de algemene en bijzondere voorwaarden (met inbegrip van de 
bijvoegsels) van uw polis aandachtig te lezen en vervolgens ondertekend terug te zenden. Het 
verzekeringsvoorstel maakt integraal deel uit van de polis. Wilt U zo goed zijn ons onmiddellijk 
alle eventuele vergissingen of nodige verbeteringen te signaleren.

De polis neemt aanvang en de waarborgen zijn verworven zodra wij de ondertekende polis in 
ons bezit hebben en de bijhorende premie door U werd betaald. 

Robert Hiscox, 
Honorary President
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 De in vet gedrukte woorden zijn hieronder gedefiniëerd en hebben steeds dezelfde betekenis  
 telkens wanneer zij in de polis worden herhaald.

Daad van terrorisme Elke daad, met inbegrip van het gebruik of het dreigement van agressie of geweld :
 

  een individuele actie of in het kader van acties gelinkt aan een organisatie of overheid. 
 en

 
  de intentie om druk uit te oefenen op een overheid of de bevolking of een deel ervan angst  
  aan te jagen.
 
Bijvoegsel  Elke schriftelijke wijziging aan de voorwaarden van de polis.
 
Bijzondere voorwaarden Het aangehechte document welke uw naam, uw adres en de details van de door U verworven  
 waarborgen in het kader van deze polis bevat, daarin begrepen elke wijziging van de  
 bijzondere voorwaarden door een bijvoegsel.

 De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene polisvoorwaarden.
 
Vrijstelling  Het bedrag dat U ten laste neemt bij elk gedekt schadegeval.
 
Fraude, frauduleus, frauduleuze Daad of  verzuim of aard van een daad of verzuim welke de bedoeling heeft om een partij te  
 benadelen of op een dwaalspoor te brengen. 
 
Verzekerd bedrag,  Het maximum bedrag per verzekerd voorwerp dat wij zullen betalen bij schade en welke wordt  
Verzekerde waarde vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze waarde wordt als correct beschouwd. Onder  
 voorbehoud van de juistheid, volledigheid en eerlijkheid van de informatie die U ons hebt  
 bezorgd zullen wij die niet betwisten.
 
Wij, ons, onze De verzekeraars van de groep Hiscox zoals gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden. 
 
Verzekeringsperiode De periode waarin deze polis van kracht is zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
 
Polis Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden met inbegrip van de bijvoegsels. 

Verzekeringsvoorstel  Het door U behoorlijk ingevuld en getekend formulier met eventuele aanhangsels welke de  
 basisinformatie met het oog op onze risico-aanvaarding bevat. Dit document maakt integraal  
 deel uit van de polis.

U, Uw  De verzekerde welke met naam staat vermeld in de bijzondere voorwaarden.

 1. Definities
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 2.1. VOORWERP VAN Wij verzekeren wereldwijd uw kunstcollectie ten belope van het verzekerd bedrag, tegen  
 DE DEKKING materiële schade of materiëel verlies tijdens de verzekeringsperiode onder voorbehoud van de 
  uitsluitingen en voorwaarden van onderhavige polis.

2.2. SCHADEVERGOEDING  2.2.1. Bij een gedeeltelijk schadegeval, hebt U de keuze tussen herstelling, vervanging of  
   uitbetaling van de waarde van het verzekerde voorwerp. In geval van herstelling betalen  
   wij ook de waardevermindering van het voorwerp. In elk geval zal de schadevergoeding  
   maximaal kunnen oplopen tot de verzekerde waarde van het voorwerp.

  2.2.2. Bij verlies of vernietiging van een voorwerp keren wij de verzekerde waarde van het  
   voorwerp uit.

  2.2.3. Voor de individueel verzekerde voorwerpen staat de verzekerde waarde vermeld naast  
   het verzekerde voorwerp in de bijzondere voorwaarden. 
 
  2.2.4. Indien de bijzondere voorwaarden een dekking voorzien voor niet gespecificeerde  
   voorwerpen, is de vergoedingswaarde de marktwaarde op de dag van het schadegeval  
   zoals deze algemeen aanvaard wordt of bij gebreke hiervan, zoals vastgelegd door een  
   expert welke wij in gemeenschappelijk overleg hebben aangeduid. Onze maximale  
   tussenkomst per voorwerp en per categorie van voorwerpen zal het verzekerd bedrag  
   zijn per voorwerp en voor deze categorie van voorwerpen vermeld in de bijzondere  
   voorwaarden.

2.3. GEHELEN OF PAREN  Wanneer een beschadigd of verloren voorwerp een verhoogde waarde heeft omdat het deel  
  uitmaakt van een geheel of een paar zullen wij bij de schadevergoeding rekening houden met  
  deze waarde. U hebt derhalve het recht om vergoeding te vragen voor de totale waarde van het  
  geheel of van het paar. Onze maximale schadevergoeding is de verzekerde waarde van het  
  geheel of van het paar.

2.4. TOTALE  In het geval wij het volledige verzekerde bedrag voor het voorwerp, paar of geheel vergoeden,   
 SCHADEVERGOEDING verwerven wij de eigendom ervan en het recht het in bezit te nemen.

2.5. RECUPERATIE 2.5.1. Bij recuperatie van verzekerde voorwerpen, na een schadegeval, zullen wij U binnen de  
   kortst mogelijke termijn aanschrijven op uw laatst gekende correspondentie-adres  
   vermeld in de recentste bijzondere voorwaarden. Wanneer U zelf de verloren of  
   gestolen voorwerpen terug in uw bezit krijgt, dan verwachten wij dat U ons hiervan  
   binnen de kortst mogelijke termijn schriftelijk op de hoogte stelt op ons adres vermeld in  
   de bijzondere voorwaarden.
 
  2.5.2. U hebt het recht om de gerecupereerde voorwerpen waarvan wij eigenaar werden na de  
   schadevergoeding terug te kopen binnen de zestig dagen na de ontvangst van uw of  
   ons schrijven.
 
  2.5.3. Wij zullen U het laagste van de volgende twee bedragen aanrekenen :
   - Het bedrag van de schade waarvoor wij U hebben vergoed vermeerderd met de  
    interesten aan de wettelijke rentevoet.
   of  
   - de marktwaarde van deze voorwerpen op de dag van de recuperatie, zoals deze  
    algemeen aanvaard wordt, of, bij gebreke hiervan, zoals vastgelegd door een expert  
    welke wij in gemeenschappelijk overleg hebben aangeduid. 

 2. Waarborgen
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 Title2.6. WAARBORG VOOR UW  2.6.1. Uw nieuwe aanwinsten worden automatisch gewaarborgd vanaf de aanschafdatum tot  
 NIEUWE BEZITTINGEN  op het ogenblik van de aanpassing van de polis op voorwaarde dat U dit meldt binnen  
   de zestig dagen na de aanschaf en U tijdig de gevorderde aanvullende premie betaalt.  
 
  2.6.2. Deze waarborg is verworven tot beloop van 25 percent van het totale verzekerde  
   bedrag van de polis.

2.7. WAT IS UITGESLOTEN ? Wij verlenen geen dekking voor :

  2.7.1. De vrijstelling vermeld in de bijzondere voorwaarden.
  
  2.7.2. Alle mogelijke gevolgen welke voortspruiten uit opzettelijk door de verzekerde  
   veroorzaakte feiten en, in overeenstemming met de wet, alle gevolgen van frauduleuze  
   daden toerekenbaar aan de verzekerde.
 
  2.7.3. 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.
 
  2.7.4. Schade aan het verzekerde voorwerp ingevolge machinebreuk, mechanische of  
   elektrische tekortkoming van het verzekerde object zelf.

  2.7.5. 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 met inbegrip van de intoxicatie of  
   gedeeltelijke of gehele onbruikbaarheid van een verzekerd voorwerp door een chemisch  
   of biologisch middel. 

  2.7.6. Het verlies, de schade of aansprakelijkheid die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit  
   uit een nucleaire reactie of nucleaire stralingen of een radioactieve aantasting.

  2.7.7. 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.

  2.7.8. 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. 

2.8. IN GEVAL VAN SCHADE  2.8.1.  Uw verplichtingen in geval van schade
   a) Van zodra U weet hebt van een schadegeval, dient U ons op de hoogte te stellen  
    binnen de kortst mogelijke termijn. Zoniet kunnen wij de schadevergoeding  
    verminderen met het bedrag van de schade welke wij hebben geleden door uw  
    laattijdige aangifte of de dekking weigeren indien U, met bedrieglijk opzet, 
    uw verplichtingen niet heeft nagekomen.
   b) U dient alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van een beginnende of  
    opgetreden schade te voorkomen en te beperken. 
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    de grens van het totaal verzekerde bedrag zonder dat dit bedrag het wettelijk plafond  
    kan overtreffen en op voorwaarde : 
    - dat deze maatregelen genomen werden op ons verzoek
    of 
    - dat in het geval U zelf het initiatief hebt genomen, het redelijke en noodzakelijke 
     maatregelen betreft welke omwille van de spoed genomen worden zonder dat U  
     de mogelijkheid had ons te verwittigen om onze voorafgaande goedkeuring te  
     verkrijgen. Deze bepaling betreft zowel het voorkomen van een schadegeval bij  
     nakend gevaar als het voorkomen van of de beperking van de gevolgen van een  
     begonnen of opgetreden schadegeval.
   d) U dient ons alle bewijselementen en alle nuttige inlichtingen met betrekking tot het  
    schadegeval te verstrekken evenals uw best mogelijke medewerking te verlenen  
    wanneer wij U hierom verzoeken.
   e) Wanneer een daad van kwaadwilligheid aan de basis van het schadegeval lijkt te  
    liggen, dient U binnen de kortst mogelijke termijn klacht neer te leggen bij de  
    politiediensten en ons onmiddellijk het nummer van het proces-verbaal mede te  
    delen.
   f) Alle communicatie betreffende een schadegeval door een partij gedaan aan de  
    makelaar welke vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden , zal  
    beschouwd worden als gedaan aan de andere partij.   

  2.8.2.  Indeplaatsstelling 
   Wij hebben het recht om in uw naam, op onze kosten, op te treden tegen aansprakelijke  
   derden, met het oog op het invorderen van alle bedragen die wij dienden te betalen op  
   grond van deze polis. U bent gehouden ons daartoe alle redelijke en noodzakelijke  
   medewerking te verlenen.

2.9. ONZE BELOFTE BIJ SCHADE Wij verbinden er ons toe om U te vergoeden binnen de vier werkdagen volgend op de  
  ontvangst van de door U getekende schadevergoedingskwijting en dit voor zover U alle  
  onderhavige verschuldigde premies betaald heeft. 
  Bij gebreke hieraan, verbinden wij ons om de vergoeding te verhogen aan de wettelijke  
  interestvoet indien de vergoeding meer dan 3.000 EUR bedraagt. 
  Gelieve uw bankrekeningnummer te vermelden op de schadevergoedingskwijting.
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 3. Algemene bepalingen

3.1. INFORMATIE  3.1.1. Bij de aanvaarding van deze verzekering baseerden wij ons op de informatie welke U   
 BETREFFENDE HET    ons hebt meegedeeld in het verzekeringsvoorstel. U dient zeker te zijn van deze   
 VERZEKERDE RISICO    informatie en ons alle inlichtingen te verstrekken die onze risico-aanvaarding zouden  
   kunnen beïnvloeden. 

  3.1.2. Het zijn voornamelijk de elementen vermeld in het verzekeringsvoorstel die de basis  
   vormden voor onze inschatting van het risico. Wanneer U twijfelt over de mede te delen  
   inlichtingen aangaande het verzekerde risico, gelieve dan contact op te nemen met ons  
   of met uw makelaar.
  
  3.1.3. U dient ons binnen de kortst mogelijke termijn elke wijziging te melden van de elementen  
   die de risico-beoordeling tijdens de duur van deze overeenkomst zou kunnen  
   beïnvloeden.  

  3.1.4. Onder voorbehoud van de bepalingen onder artikel 3.1.5., zullen wij U voorstellen uw  
   polis aan te passen binnen de maand vanaf de dag op dewelke wij kennis nemen van  
   de wijziging van de elementen ter beoordeling van het risico. Vanaf het ogenblik dat U  
   van ons een nieuw wijzigingsvoorstel  hebt ontvangen hebt U één maand de tijd om dit  
   voorstel te aanvaarden. Bij gebrek hieraan hebben wij het recht de polis binnen de 15  
   dagen op te zeggen.
 
  3.1.5. Wanneer het risico zodanig is verzwaard dat wij het nooit zouden verzekerd hebben,  
   kunnen wij de polis binnen de maand opzeggen. Die termijn begint te lopen vanaf de  
   dag dat wij kennis namen van de risico-verzwaring. 

3.2. ONDERHOUDS- EN    3.2.1.  U dient alle nodige preventiemaatregelen te nemen om uw verzekerde voorwerpen te 
 PREVENTIE MAATREGELEN  beschermen tegen verlies of beschadiging, met name :
   - De maatregelen beschreven in de bijzondere voorwaarden.
   - De nodige en redelijke voorzorgsmaatregelen om de verzekerde voorwerpen in  
    goede staat en onderhoud te bewaren. 

  3.2.2. Bij gebrek hieraan kunnen wij de schadevergoeding verminderen met de schade welke  
   wij door de nalatigheid hebben geleden. Indien deze nalatigheid voortvloeit uit een  
   frauduleuze bedoeling, dan kunnen wij onze waarborg weigeren.

3.4. OPZEGGING  3.4.1. U hebt het recht deze polis met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen de veertien  
   dagen na de aanvang van de polis. Wij hebben hetzelfde recht mits een vooropzeg van  
   acht dagen.
 
  3.4.2. De polis kan door U worden opgezegd tegen de jaarlijkse vervaldag mits een vooropzeg 
   van minstens één maand voor de jaarvervaldag. Wij hebben hetzelfde recht mits een  
   vooropzeg van 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. 

  3.4.3. De polis kan tevens opgezegd worden door U binnen de maand volgend op de  
   vergoeding of de weigering van vergoeding van een schadegeval mits een vooropzeg 
   van één maand. Wij hebben hetzelfde recht mits een vooropzeg van 3 maanden. De  
   betaalde premies met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van  
   de opzegging worden terugbetaald.

  3.4.4. De opzegging zal gebeuren door een aangetekend schrijven verzonden aan uw  
   of ons adres zoals  vermeld in de bijzondere voorwaarden. De opzegtermijn begint te  
   lopen de dag volgend op de afgifte van het aangetekend schrijven. 

3.3. PREMIEBETALING Volgens de overeengekomen bepalingen, dient U de betaling uit te voeren van de bedragen die 
  wijzelf of uw makelaar van U vorderen door middel van een betalingsbericht. 
  Indien U nalaat dit te doen, kunnen wij de waarborgen van de polis schorsen of  
  opzeggen, vijftien dagen na U hiervan in gebreke bent gesteld. Wanneer wij onze verplichting  
  tot het verlenen van dekking geschorst hebben, kunnen wij de overeenkomst opzeggen indien  
  wij ons dat recht in de ingebrekestelling hebben voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging  
  van kracht na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te  rekenen vanaf de  
  eerste dag van de schorsing.
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 Title3.5. MEERDERE VERZEKERDEN 3.5.1. In geval van meerdere verzekerden zal de vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat  
   wij zouden uitkeren aan één enkele verzekerde. 

  3.5.2. Enkel de verzekerde of de verzekerden aangeduid in de bijzondere voorwaarden  
   kunnen aanspraak maken op de waarborgen van de polis.

3.6. BEVOEGDHEID VAN    3.6.1. Behoudens andersluidende overeenkomst of dwingende wettelijke bepalingen, zijn de   
 RECHTBANKEN -    Belgische rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen de partijen.  
 TOEPASSELIJKE WET     

  3.6.2. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt deze polis beheerst door het Belgisch  
   recht.

 3.7. KLACHTENPROCEDURE Hiscox Europe Underwriting Ltd, Belgian branch is een tussenpersoon die deel uitmaakt van de 
Hiscox groep en die uitsluitend optreedt voor rekening van Hiscox Insurance Company Ltd en 
Syndicate 33 bij de Lloyd’s. Hiscox Europe Underwriting Ltd is toegelaten en gereguleerd door 
de Financial Conduct Authority in Groot-Brittannië (onder nr. 6712051) en is in België actief onder 
de Europese regelgeving inzake vrijheid van vestiging (onder nr.FSMA 490964). 
 
Huidige polis wordt afgesloten voor rekening van Hiscox Insurance Company Ltd, 1 Great St 
Helen’s, Londen EC3A 6HX, Groot-Brittannië, of (zoals in de bijzondere voorwaarden vermeld) 
van Syndicate 33 bij de LLOYD’S, gevestigd op 1 Lime Street EC3M 7HA, Londen, Groot-
Brittannië. LLOYD’S is een vereniging van Underwriters opgericht door een Act of Parliament (in 
Groot-Brittannië).

De lidstaat die verantwoordelijk is voor de controle van onze activiteiten is Groot-Brittannië en de 
instelling belast met deze controle is de Financial Conduct Authority, gevestigd op 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf, Londen E14 5HS, Groot-Brittannië.

Uw eventuele verzoeken of klachten kan U richten aan: 
Uw makelaar 

Hiscox Europe Underwriting Ltd  
Lambroekstraat 5D 
B-1831 Diegem 
Brussel 
België 
Tel.: +32 (0)2 788 26 00

 Fax:  +32 (0)2 788 26 01 

Indien de verzekeraar vermeld in de bijzondere voorwaarden Syndicate 33 bij de Lloyd’s is, 
kunt U dan ook uw schrijven richten aan:  
 
Lloyd’s General Representative in Belgium  
c/o D’Hoine & Mackay  
Schaliënstraat 30,  
2000 Antwerpen,  
Belgium  
 
of: 
 
Policyholder & Market Assistance 
Lloyd’s  
One Lime Street  
London EC3M 7HA  
Great Britain 

De Ombudsman van Verzekeringen:  
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 547 58 71 

 Fax: +32 (0)2 547 59 75 
info@ombudsman.as 

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke 
procedure aan te spannen.
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