
Afgesloten voor 4 september 2006 Uw nieuwe inboedelverzekering
Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden

In de periode februari 2017 tot en met 
1 maart 2018 heeft u naast de oude 
polisvoorwaarden ook vernieuwde 
voorwaarden ontvangen. Deze 
vernieuwde voorwaarden gaven een 
betere dekking. Gaven uw oudste 
voorwaarden een betere dekking, dan 
kreeg u bij schade die dekking.

U had garantie tegen onderverzekering.
Als er een verzekerd bedrag op uw oude 
polis staat, had u garantie tegen 
onderverzekering tot 125% van dit bedrag.

•

•

De allrisk glasdekking was mogelijk bij 
extra uitgebreide dekking
De allrisk glasdekking was ook mogelijk 
bij de inboedelverzekering als er ook 
een ABN AMRO Opstalverzekering was

Uitsluitend Extra Uitgebreide dekking.

Polisvoorwaarden

Garantie tegen 
onderverzekering

Allrisk 
glasdekking

Keuze bij de 
dekking

U vindt het versienummer van uw 
polisvoorwaarden op de nieuwe polis. 
Tijdelijk extra zekerheid: heeft u een 
schade en is de dekking die u had vóór de 
nieuwe inboedelverzekering beter? Dan 
vergoeden wij tot 1 jaar na het ingaan van 
uw nieuwe inboedelverzekering volgens 
uw oude dekking.

U heeft dekking bij schade aan uw 
inboedel tot maximaal € 150.000 per 
gebeurtenis. Daarbij geldt standaard 
garantie tegen onderverzekering.

•

•

•

De allrisk glasdekking is alleen mogelijk 
bij de allriskdekking van de 
inboedelverzekering, niet bij de 
basisdekking
De allrisk glasdekking is alleen voor 
eigenaren van appartementen en 
huurders
De allrisk glasdekking is niet mogelijk bij 
de inboedelverzekering in combinatie 
met ABN AMRO Opstalverzekering 

De Extra Uitgebreide dekking heet nu 
basisdekking. U kunt kiezen uit een 
basis- of allriskdekking. Bij de 
allriskdekking zijn ook schade door  
ongelukjes door uw eigen schuld, zoals 
o.a. vallen en stoten verzekerd.

Lees voor een volledig inzicht in de verschillen altijd de voorwaarden. Op uw polis staat hoe u verzekerd bent. 
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Verschillenoverzicht
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Het was niet mogelijk om kostbare 
inboedel buiten de woning te 
verzekeren.

Binnen de woning verzekerd onder de 
extra uitgebreide dekking.

Op uw oude polis staat hoe en voor 
welk bedrag uw kostbaarheden zijn 
verzekerd per groep en per gebeurtenis. 

Buitenshuis
dekking voor 
kostbare inboedel

Mobiele apparaten

Kostbare inboedel 
in de woning
(1 van 2)

De aanvullende module buitenshuis 
dekking:

De aanvullende module Mobiele apparaten 
dekking:

Zonder deze aanvullende dekking zijn 
mobiele apparaten binnen de woning altijd 
volgens de basisdekking gedekt tot € 7.500, 
dus nooit voor o.a. vallen en stoten. Dit geldt 
ook als u de allriskdekking heeft. 

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Groep 1: lijfsieraden
Groep 2: beeld/geluid/zend/ 
ontvangstapparatuur 
Groep 3: kunst en verzamelingen met 
zeldzaamheidswaarde of antiek 
(m.u.v. antieke meubels)
Groep 4: muziekinstrumenten/
sportuitrusting 
Groep 5: computer(rand)apparatuur, 
laptop, foto/film/videoapparatuur, 
smartwatches, e-readers, 
smartphones of tablets

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Sieraden: bij diefstal: tot € 7.500. 
Bij o.a. schade door brand tot € 150.000
Kunst en verzamelingen met een 
zeldzaamheidswaarde of antiek (met 
uitzondering van antieke meubels): bij 
diefstal tot € 35.000. Bij o.a. brand en 
uitstromend water tot € 150.000 
Mobiele apparaten tot € 7.500
Beeld- geluids-, zend- of 
ontvangstapparatuur valt onder gewone 
inboedel

Allrisk verzekerd zijn o.a. sieraden, 
muziekinstrumenten en bepaalde 
sportuitrusting
Geldt binnen Nederland
Tot € 7.500 per gebeurtenis
Is alleen mogelijk bij de allriskdekking, dus 
niet bij de basisdekking

Allrisk verzekerd zijn o.a. smartphones, 
tablets en smartwatches
Geldt zowel binnen als buiten de woning
Geldt binnen Nederland
Tot € 7.500 per gebeurtenis
Is in combinatie met basisdekking of allrisk 
dekking mogelijk

Voor bepaalde inboedel gelden maximale 
bedragen per gebeurtenis.
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Het standaard verzekerde bedrag voor 
kostbaarheden in de woning kon u 
verhogen.

Sommige kostbaarheden konden op 
basis van taxatiewaarde of 
aankoopwaarde worden verzekerd.

Konden worden opgelegd bij hoge 
bedragen aan kostbaarheden.

U kon kiezen voor een eigen risico:
€ 113, € 226, € 453.

Verplicht eigen risico:

Standaard verzekerde bedragen voor 
kostbare inboedel:

Verhogen 
verzekerde 
bedragen

Taxatie

Extra beveiligings-
maatregelen

Vrijwillig eigen 
risico

Eigen risico’s

Kostbare inboedel 
in de woning 
(2 van 2)

Verzekerde bedragen zijn niet te verhogen.

Verzekeren op basis van taxatie- of 
aankoopwaarde is niet meer mogelijk.

Niet van toepassing.

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico: 
€100, € 250, € 500.

Verplicht eigen risico:

•

•

Per gebeurtenis wordt niet meer uit dan
€ 150.000 voor al uw bezittingen tezamen 
uitgekeerd
Kijk in de voorwaarden wanneer de 
dagwaarde van toepassing is
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•

•

•
•
•

•

•

•

Diefstal in een aantal grote steden:
€ 225 
Storm huurdersbelang: € 226. Dit was 
niet van toepassing bij antennes en 
zonwering

Groep 1: tot € 2.269
Groep 2 en 5: samen tot € 4.538
Groep 3 en 4: samen tot max 
verzekerd bedrag op de polis 

Diefstal in grote steden: geen eigen risico
Neerslag en uitstromend water: € 220 
Stormschade: alleen bij huurdersbelang of 
eigenaarsbelang: € 220
Allrisk schade: € 100; dit geldt ook bij 
aanvullende dekkingen: buitenshuis en 
mobiele apparaten
Per gebeurtenis wordt maximaal één 
verplicht eigen risico in rekening gebracht
Heeft u schade op uw ABN AMRO 
Inboedelverzekering en de ABN AMRO 
Opstalverzekering? Dan wordt maar 1 keer 
een standaard eigen risico van € 220 of
€ 100 in rekening gebracht

•
•
•
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Schade aan inboedel door brand, 
explosie en blikseminslag was gedekt 
tot een maximum van 10% van het 
verzekerd bedrag. Voor maximaal 6 
maanden.

Zakelijke inboedel en/of 
beroepsuitrusting was niet gedekt.

Schade was gedekt gedurende 
maximaal 6 maanden nadat de 
inboedel niet meer in de woning was:

Inboedel buiten 
Nederland en in 
Europa 

Inboedel voor 
zakelijk gebruik en 
beroepsuitrusting

Inboedel buiten de 
woning binnen 
Nederland

Inboedel buiten Nederland is niet gedekt.
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•
•

•

•

•

•

•

•

In bewoonde woningen
Tijdens opslag in een meubelplaats 
tegen schade door brand en of 
ontploffing, blikseminslag storm en 
diefstal na braak
In gebouwen, tot 10% van het 
verzekerd bedrag, tegen alle gedekte 
oorzaken (diefstal en vandalisme na 
braak)
Buiten gebouwen, tot 10% van het 
verzekerd bedrag, tegen schade door 
brand en/of ontploffing
Bij schade tijdens een verhuizing of 
vervoer naar een opslag

Voor inboedel buiten de woning in een 
ander afgesloten gebouw op hetzelfde 
adres geldt altijd de basisdekking. Bij 
diefstal geldt een maximaal verzekerd 
bedrag van € 5.000 per gebeurtenis
Bevindt uw inboedel zich in een afgesloten 
gebouw op een ander adres? Dan geldt 
hiervoor de basisdekking tot € 5.000 per 
gebeurtenis
Bevindt uw inboedel zich in een afgesloten 
motorrijtuig of vaartuig? Dan geldt hiervoor 
de basisdekking tot € 550 per gebeurtenis

Er is standaard dekking voor:

•

•

Beroepsgereedschap dat u gebruikt voor 
werk in loondienst. Hier geldt de 
basisdekking tot € 1.250 per gebeurtenis. 
Mobiele apparaten zijn geen 
beroepsgereedschap
Zakelijke inboedel in de woning, die u 
gebruikt voor uw administratie. Hiervoor 
geldt de basisdekking tot € 7.500 per 
gebeurtenis
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Schade door een bijtende, 
besmettende of verontreinigende stof 
was niet gedekt. 

De kosten van vervangen huissleutels 
en/of sloten als gevolg van diefstal uit 
de woning werden vergoed tot € 500.

Schade doordat een zaak uit zichzelf 
stuk gaat, was niet gedekt. De 
gevolgschade die ontstaat door brand, 
bliksem, ontploffing of uitstromend 
water was wel gedekt.

Kleding, geheel of gedeeltelijk van 
bont, was wel gedekt.

Onderdelen en accessoires van 
motor-, vaartuigen, caravans in de 
woning of bijgebouwen aanwezig 
waren tot € 1.000 gedekt.

Schade aan levensmiddelen door 
uitvallen koelkast door een defect was 
gedekt.

Onder de inboedel vielen ook: 
Bromfietsen, snorfietsen in de woning. 

Standaard nieuwwaarderegeling. Was 
de dagwaarde minder dan 40% van de 
nieuwwaarde, dan was de dagwaarde 
het uitgangspunt.

Schadelijke 
stoffen

Huissleutels/
sloten

Eigen gebrek

Bont

Onderdelen /
accessoires auto /
caravan

Uitvallen koelkast /
vriezer

Bromfietsen

Nieuwwaarde 
regeling

Standaard nieuwwaarderegeling. Als zaken 
ouder zijn dan 3 jaar en de dagwaarde is 
minder dan 40% van de nieuwwaarde, dan is 
de dagwaarde als uitgangspunt. 
In de voorwaarden staat wanneer de 
dagwaarde als uitgangspunt wordt gebruikt. 
In de afschrijvingslijst ziet u per bezit welk 
afschrijvingspercentage per jaar wordt 
gebruikt.

Schade door een bijtende, besmettende of 
verontreinigende stof is alleen gedekt op de 
allrisk inboedelverzekering.

De kosten van vervangen huissleutels en/of 
sloten als gevolg van diefstal uit de woning 
worden vergoed tot € 550. 

Schade doordat een zaak uit zichzelf stuk 
gaat, is niet gedekt. De gevolgschade die 
ontstaat door een gedekte gebeurtenis is 
wel gedekt.

Kleding, geheel of gedeeltelijk van bont, is 
niet gedekt.

Er is geen dekking voor onderdelen en 
accessoires van motor-, vaartuigen, caravans 
in de woning of bijgebouwen.

Schade aan levensmiddelen door uitvallen 
van een koelkast of vriezer door een defect is 
alleen gedekt op de allrisk 
inboedelverzekering.

Bromfietsen, snorfietsen vallen niet onder de 
dekking.
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https://www.abnamro.nl/nl/media/pdf_afschrijvingslijst_tcm16-32818.pdf
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Schade door olie gestroomd uit 
verwarmingsinstallatie en/of leidingen 
en tanks was gedekt.

De volgende kortingen op de premie 
waren mogelijk:

U betaalde 27,5% provisie. De provisie 
was lager als u preventie-, 
arrangements- of hypotheekkorting 
kreeg.

Schade aan een waterleiding buiten de 
woning was gedekt.

Olie

Korting op de 
premie

Provisie

Waterleiding Schade aan een waterleiding buiten de 
woning is niet gedekt. Waterschade door 
boren in waterleiding wordt alleen op de 
allriskdekking vergoed.

Schade door olie gestroomd uit 
verwarmingsinstallatie en/of leidingen en 
tanks is alleen gedekt bij de allriskdekking.

Alleen de pakketkorting bij 3 of meer 
verzekeringen bestaat nog. De andere 
kortingen zijn afgeschaft.

U betaalt 20% provisie.
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•
•
•
•

Preventiekorting
Arrangementskorting
Hypotheekkorting
Pakketkorting


