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Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

De London Mantelpolis. Compleet én
voordelig verzekerd.
Comfortabel en onbezorgd leven. We
doen er alles voor om dat te bereiken.
Toch wordt ons geluk soms verstoord door
onverwachte gebeurtenissen, die grote
financiële gevolgen kunnen hebben. De
gebeurtenissen zijn vaak niet te voorkomen,
de financiële gevolgen gelukkig wel. Hoe?
Met een op uw situatie afgestemd pakket
van scherp geprijsde en kwalitatief goede
schadeverzekeringen van London.
En met een complete dekking in de
verzekeringsgroepen Gezin, Wonen,
Verkeer en Recreatie. Uw assurantie-

adviseur verstrekt u daarover graag
deskundig advies, zonder risico’s van
onderverzekering of overbodige
dekkingen. Bij schade kunt u altijd rekenen
op een persoonlijke en snelle afhandeling.
Als u verzekeringen afsluit in minimaal
twee van onze verzekeringsgroepen,
kunt u deze onderbrengen in de
voordelige London Mantelpolis. Met deze
overzichtelijke polis betaalt u geen toeslag
voor termijnbetalingen en kunt u besparen
op poliskosten.

London Mantelpolis
alle verzekeringen in één
overzichtelijke polis
■ optimaal afgestemd verzekeringspakket
■ geen toeslag termijnbetaling bij
afsluiten verzekeringen in minimaal
twee groepen
■ besparing eerste poliskosten mogelijk
■ besparing mutatiekosten mogelijk
■ later ingaande verzekeringen
tellen mee
■ mogelijkheid tot één- of vijfjarige 		
	contracten
■



Woonhuisverzekering: uw thuis goed
beschermd
Uw woonhuis is het rustpunt in uw
leven, volledig ingericht naar uw
persoonlijke smaak. Schade aan uw
woonhuis wilt u natuurlijk zo snel
mogelijk verholpen zien. Zonder hoge
kosten. Dat kan met een woonhuisverzekering (opstalverzekering) van
London.
U kunt kiezen uit een Topdekking of de
nog completere Top+dekking. Met de
Topdekking wordt schade vergoed, die is
ontstaan door onder meer brand, inbraak,
water en storm.
Bij de Top+dekking bent u verzekerd tegen
elk van buitenaf komend onheil. Alles is dan
gedekt, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

Ook glasrisico is mee te verzekeren met
een woonhuisverzekering en is zelfs gratis
voor eerste eigenaren en bewoners van
een nieuwbouwwoning.
Het vaststellen van de juiste herbouwwaarde van uw woning is erg omslachtig.
U moet exact weten wat de afmetingen
van uw huis zijn en verder nog allerlei
gegevens over uw huis invullen, terwijl het
ook een stuk makkelijker kan!
Met de London-meter wordt op basis van
uw postcode, huisnummer en soort huis
een premiegrondslag berekend en u bent
met een garantie tegen onderverzekering
tot maximaal 7 350.000,- verzekerd.

Top
Dekking tegen brand, inclusief zengen,
schroeien, smelten, blikseminslag en diefstal
■
Scherpe premie door differentiatie per postcode
■
Bij stormschade eigen risico slechts 7 115
■
Garantie tegen onderverzekering via London-meter tot max. 7 350.000 ■
Bij schadevergoeding kosten opsporing oorzaak waterschade
■
Gratis glasdekking eerste eigenaar/bewoner nieuwbouwwoning
■
10% extra uitkering boven schadevergoeding tegen geringe
meerpremie
■
Dekking tegen elk van buiten komend onheil
tenzij met name uitgesloten		

Top+
■
■
■
■
■
■

■

■

	

Inboedelverzekering: uw persoonlijke
bezittingen altijd gedekt
Uw meubels, kleding en andere
voorwerpen in huis vertegenwoordigen vaak veel meer waarde dan u
denkt. Natuurlijk wilt u schade aan uw
inboedel volledig en zo snel mogelijk
vergoed zien. Dat kan met een
inboedelverzekering van London.



Net als bij de woonhuisverzekering
heeft u de keuze uit een Topdekking of
een Top+dekking. Om uw beschadigde
inboedel direct te kunnen herstellen of
vervangen, is het erg belangrijk dat vooraf
de juiste waarde van uw inboedel in de
polis is opgenomen. Het vaststellen van

de juiste waarde van uw inboedel is vaak
erg omslachtig. U moet weten wat de
W.O.Z.-waarde van uw huis is en er wordt
zelfs naar uw inkomen gevraagd.
Het kan ook veel makkelijker!
Met de London-meter wordt op basis van
een aantal simpele vragen over bijvoorbeeld de gezinssamenstelling en het
aantal kamers in uw woning een premiegrondslag berekend.
Met een paar klikken heeft u een inboedelverzekering met een garantie tegen
onderverzekering tot maximaal
7 100.000,-.

Inboedelverzekering
Top
Top+
Dekking tegen brand, inclusief zengen,
schroeien smelten, blikseminslag en diefstal
■
■
Geen eigen risico *
■			
Scherpe premie door differentiatie per postcode
■
■
Standaard diefstaldekking lijfsieraden tot 7 2.500
■
■
Audiovisuele apparatuur en computers **
■
■
Waterschade door aquarium of waterbed
■
■
Kosten inhoud koel- en vrieskasten bij stroomuitval
■
■
Contant geld en geldswaardig papier tot 7 1.135 ***
■
■
Vaartuigen en aanhangers voor privé-gebruik tot 7 1.135
■
■
Glas meeverzekeren met premietoeslag van 7 27,25
■
■
Garantie tegen onderverzekering via London-meter tot max. 7 100.000 ■
■
10% korting op premie bij certificaten Borg of
politiekeurmerk Veilig Wonen
■
■
10% extra uitkering boven schadevergoeding tegen geringe
meerpremie
■
■
Dekking tegen elk van buiten komend onheil 		
tenzij met name uitgesloten		
■
* 			Bij Top+ geldt bij schade door van buiten komend onheil een eigen risico van 7 115
			tenzij deze schade is verzekerd onder de Topdekking.
			Bij diefstal- en inbraakschaden in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 		
			Utrecht geldt een eigen risico van 7 225
** 		In de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt een beperkte
			diefstaldekking tot 7 5.000
***		In de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt een beperkte
			dekking tot 7 455

	

Kostbaarhedenverzekering: uw bijzondere
bezittingen financieel gedekt
Een speciaal sieraad. Uw dure golfset
of filmcamera. Via uw inboedelverzekering zijn kostbare zaken tot
zekere hoogte gedekt.

Zelfs als kostbaarheden onvervangbaar
zijn, kunt u in ieder geval rekenen op een
goede financiële vergoeding.
■

Maar soms is dat onvoldoende. Bovendien
vallen beschadiging of verlies onderweg
niet onder de inboedelverzekering.
Het is daarom verstandig om uw inboedel
verzekering aan te vullen met een
kostbaarhedenverzekering.



■
■

voor kostbare bezittingen die vooral
ook buitenshuis worden gebruikt
standaard werelddekking *
uitsluitend af te sluiten in combinatie
met London inboedelverzekering

* schilderijen en dergelijke zijn alleen verzekerd in 		
bewoonde huizen in Nederland

Overzicht van alle London schadeverzekeringen
Wonen
■
■
■

woonhuis
inboedel
kostbaarheden

Gezin
■
■
■
■

Verkeer
■
■
■
■
■
■
■

personenauto
motor/motorscooter
oldtimer: auto en motor
inzittenden/opzittenden
verhaalsrechtsbijstand
bromfiets
bestelauto

■

aansprakelijkheid particulieren
rechtsbijstand particulieren
gezinsongevallen
kinderongevallen
persoonlijke ongevallen

Recreatie
■
■
■
■
■
■

doorlopende reis
caravan
kampeerauto
pleziervaartuig
fiets
hippisch recreatiepakket

	

London Verzekeringen
London Verzekeringen heeft ruim 150 jaar ervaring in de Nederlandse
particuliere schadeverzekeringsbranche. Door een vergaande specialisatie en hoge
automatiseringsgraad kunnen kwalitatief hoogwaardige verzekeringen tegen zeer
scherpe tarieven worden aangeboden. Binnen de markt van standaard schade
verzekeringen neemt London inmiddels een vooraanstaande positie in. Dat doet
zij samen met een exclusief net van assurantie-adviseurs. Daarmee is persoonlijk advies
en een hoog serviceniveau gewaarborgd. London maakt deel uit van de Allianz Groep,
één van ‘s werelds grootste verzekeringsconcerns.

Uw assurantie-adviseur
London werkt uitsluitend samen met een net van gekwalificeerde assurantieadviseurs. U kunt bij hen terecht voor een onafhankelijk advies, dat is toegesneden
op uw persoonlijke situatie. Wilt u het zorgeloze gevoel dat alles goed is geregeld?
Neem dan snel contact op met uw assurantie-adviseur.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor rechtsgeldige formuleringen verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.
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Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!
London Verzekeringen N.V., Weesperzijde 150, 1097 DS Amsterdam, Postbus 95350, 1090 HJ Amsterdam
Telefoon (020) 561 86 18, Fax (020) 561 86 80, E-mail: info@london.nl, Homepage: www.london.nl
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