VERZAMELING FOCUS
van kunstverzekering tot collectiezorg

| van kunstvoorwerp tot juweel

Vanbreda Risk & Benefits wil als verzekeringsmakelaar een oplossing bieden voor al uw risico’s.
Daarom hebben we Art Secure opgericht, een afdeling gespecialiseerd in kunstverzekeringen.
Art Secure biedt u de mogelijkheid om uw kunstvoorwerpen, verzamelobjecten en juwelen te verzekeren
via de polis Verzameling Focus: de meest uitgebreide kunstpolis tegen de scherpste tarieven,
juwelen tot 70% korting op de gangbare markttarieven.
Naast financiële bescherming biedt Art Secure ook collectiezorg: via een noodnummer kunt u 24/7
rekenen op bijstand bij schade. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door onze exclusieve
samenwerking met Art Salvage, een toonaangevend bedrijf in de collectiezorg.
Bovendien geniet u van een verlaagd uurtarief bij restauratie door Art Salvage.
U kunt bij ons ook terecht voor juridisch en fiscaal advies, de waardebepaling van uw kunstwerken en
aanbevelingen om uw collectie of verzameling (beter) te beveiligen.
Voor kunstvoorwerpen tot 2 miljoen euro en voor juwelen tot 100.000 euro verzekerde waarde werken
wij met vooraf berekende tarieven en kunt u deze polis zelf online afsluiten via onze website
www.artsecure.be.
Is de verzekerde waarde hoger? Dan werken wij graag een offerte op maat uit op basis van
bijkomende onderschrijvingsinformatie.
Voor meer informatie contacteert u ons via +32 0473 98 51 31 of via jan.vanhecke@vanbreda.be.
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Bijzondere kenmerken
Bescherming van uw kunstvoorwerpen, verzamelobjecten en juwelen tegen alle risico’s
Terwijl een klassieke brandpolis enkel dekking verleent voor brand, diefstal en waterschade biedt een
polis Verzameling Focus daarnaast dekking voor ieder manipulatie- en transportrisico, verdwijning of
vandalisme.
Verzamelobjecten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: wijn, postzegels, oude en originele boeken
en porselein. Geen gemotoriseerde voertuigen en levende dieren.
Onder juwelen wordt begrepen alle kostbare voorwerpen waaronder maar niet beperkt tot: juwelen,
uurwerken, edelstenen en parels. Geen geld of waardepapieren.
Uitsluitingen (limitatieve opsomming)
Enkel uitgesloten zijn:
•
•

•
•
•
•

Opzet & fraude
Materiële oorzaken
o Graduele schade of verlies veroorzaakt door: roest, schimmels, slijtage, …
o Eigen gebrek van het kunstwerk
o Schade door insecten en ongedierte
Indirecte schade (behalve de gevolgschade aan de woning van de verzekerde)
Biologisch, nucleair en chemisch terrorisme
Nucleair risico en oorlogsrisico
Internationale sancties en overheidsrisico’s

Bij gedeeltelijke schade worden zowel de herstelkosten als de minwaarde vergoed
Bij brand, diefstal of waterschade zal een klassieke brandpolis enkel de herstelkosten vergoeden terwijl
een polis Verzameling Focus naast herstelkosten ook de minwaarde ten laste zal nemen, doorgaans het
hoogste schadebedrag.
Bij totaal verlies vergoedt de verzekeraar in aangenomen waarde
Een klassieke brandpolis zal bij totaal verlies de verzekerde verplichten om de waarde van het
kunstvoorwerp aan te tonen. In de meeste gevallen zal de vergoeding in een brandpolis zich zelfs
beperken tot de vergoeding van de waarde van het gebruikte materiaal (verf en doek).
De polis Verzameling Focus vertrekt vanuit een vooraf bepaalde waarde zodat er bij schade geen enkele
discussie mogelijk is omtrent de waarde van het kunstvoorwerp.
Bijkomende kosten
Terwijl klassieke kunstpolissen zich beperken tot schade aan het verzekerde kunstvoorwerp, biedt de
polis Verzameling Focus daarnaast ook dekking voor een hele reeks kosten die u als verzekerde moet
maken in kader van een beschadigd (kunst)voorwerp, waaronder opruimings- en opslagkosten, schade
aan de woning en reiskosten.
Beschadiging tijdens restauratie, inlijsting en fotograferen
De polis dekt elke schade zowel tijdens als door restauratie, inlijsting of photoshoot.
Aanwinsten
Nieuwe aankopen zijn automatisch gedekt gedurende 90 dagen in afwachting van aangifte.
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Wereldwijde bescherming
De verzekerde voorwerpen blijven beschermd waar ze zich ook mogen bevinden: tijdens het transport,
op locatie in het museum, bij uitleen aan een galerie of bij de restaurateur voor herstelling.
Geen vrijstelling
In tegenstelling tot een brandpolis vergoedt de polis Verzameling Focus iedere schade zonder enige
vrijstelling.
Alarm (met/zonder)
De verzekeraar dekt iedere diefstal, vandalisme en verdwijning van een verzekerd kunstvoorwerp en/of
verzamelobject op een risicoadres op voorwaarde dat er een alarm is met doorseining naar een
meldkamer. Indien dergelijk alarm niet aanwezig is, zal de verzekeraar toch vergoeden mits toepassing
van een sublimiet.
Wereldwijde lokale service
Vanbreda Risk & Benefits is een toonaangevende makelaar en consultant op de Benelux-markt.
Als partner van Lockton Global garanderen wij u wereldwijd dezelfde service en dekking.
Lage kostprijs: goedkoper dan een brandpolis
Ondanks het feit dat de polis Verzameling Focus een veel ruimere bescherming biedt voor uw
kunstvoorwerpen, verzamelobjecten en juwelen dan een klassieke brandpolis zijn de
premievoorwaarden vanaf 150.000 EUR verzekerde waarde doorgaans goedkoper dan de
premievoorwaarden inboedel in een klassieke brandpolis.
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