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Garantie tegen onderverzekering
Uw inboedelverzekering heeft nieuwe voorwaarden. Had  
u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe 
voorwaarden krijgt u een standaard garantie tegen onder
verzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag. 
Had u wel al een garantie tegen onderverzekering?  
Dan blijft u deze uiteraard behouden. 

} U heeft een garantie tegen onderverzekering
U vindt dit terug op uw polis onder het kopje HOE IS UW 
INBOEDEL VERZEKERD. Na het verzekerde bedrag staat: 
met garantie tegen onderverzekering.

Dit betekent dat in geval van een gedekte schadegebeurtenis 
de schade volledig worden vergoed. Ook als het verzekerde 
bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw 
inboedel. Dit geldt alleen niet voor uw kostbare inboedel. 
Hiervoor gelden de maximale bedragen die op uw polis staan.

U hoeft niets te doen. U bent goed verzekerd.

} U had nog geen garantie tegen onderverzekering.
Op uw polis staat onder het kopje HOE IS UW INBOEDEL 
VERZEKERD, niets over garantie tegen onderverzekering 
vermeld. 

Met de nieuwe voorwaarden krijgt u standaard een garantie 
tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd 
bedrag. Dit betekent dat u bij een gedekte schade altijd bent 
verzekerd tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag. Dit 
geldt alleen niet voor uw kostbare inboedel. Hiervoor gelden 
de maximale bedragen die op uw polis staan.

Heeft u na 26 februari 2017 de brief ontvangen waarin u bent 
geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden? Kijk dan op uw 
polis onder het kopje HOE IS UW INBOEDEL VERZEKERD. 
Na het verzekerd bedrag staat: U hebt garantie tegen onder
verzekering tot 125% van dit bedrag. Controleer of het bedrag 
voldoende is. 

Deze garantie tegen onderverzekering is afhankelijk van het 
verzekerd bedrag. Het is daarom van belang dat de hoogte 
van uw verzekerd bedrag voldoende is. Wij leggen dit uit  
aan de hand van twee voorbeelden. 

Stel: iemand heeft z’n inboedel verzekerd voor een bedrag 
van € 40.000,. Dit verzekerd bedrag staat op z’n polis vermeld. 
Er ontstaat een grote brand. Bij het vaststellen van de schade 
blijkt dat de inboedel een waarde had van € 60.000,.  
Wat wordt er bij schade uitgekeerd?

Voorbeeld 1: de schade is € 30.000,-
Omdat de schade (€ 30.000,) kleiner is dan 125% van het 
verzekerd bedrag (125% x € 40.000, = € 50.000,) wordt 
deze volledig vergoed.

Voorbeeld 2: de schade is € 60.000,-
Deze schade (€ 60.000,) is hoger dan 125% van het  
verzekerd bedrag (125% X € 40.000, = €50.000,).  
Er wordt maximaal € 50.000, vergoed. 

Hoe zorgt u er voor dat uw verzekerd bedrag 
voldoende is?

Het verzekerd bedrag vindt u op uw polis onder het kopje 
HOE IS UW INBOEDEL VERZEKERD. Wilt u zeker weten of 
het verzekerd bedrag voldoende is? Vul dan de 
inboedelgarantiemeter in. U vindt de inboedelgarantiemeter 
op abnamro.nl/inboedelvoor2006

Wij adviseren u om samen met de adviseur de inboedel
garantiemeter in te vullen. Met dit handige hulpmiddel  
wordt op eenvoudige wijze de verzekerde waarde voor uw 
ABN AMRO Inboedelverzekering vastgesteld. Op basis van 
de ingevulde Inboedelgarantiemeter krijgt u een volledige 
garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat in geval 
van een gedekte schadegebeurtenis de schade volledig 
wordt vergoed ongeacht of het verzekerde bedrag overeenkomt 
met de werkelijke waarde. Dit geldt alleen niet voor uw 
kostbare inboedel. Hiervoor gelden de maximale bedragen 
die op uw polis staan. 

Is het verzekerd bedrag na het invullen van de inboedel
garantiemeter anders dan het huidige bedrag op uw polis? 
Dan gaat u een andere premie betalen. U krijgt dan een brief 
en polis met een bevestiging van het nieuwe verzekerde 
bedrag en de nieuwe premie. U krijgt een volledige garantie 
tegen onderverzekering.
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