Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin
ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel
waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider wilt verzekeren, kies je voor Extra
ZEKUR.

In het onderstaande overzicht zie je welke verzekeringen de twee bundels bevatten. De verzekerde
bedragen zijn per gebeurtenis, tenzij anders vermeld. Het is ook mogelijk om je eigen risico af te kopen
voor alle verzekeringen in je bundel waarvoor een eigen risico geldt. Premies zijn inclusief poliskosten
en 21% assurantiebelasting. Onder het overzicht vind je een toelichting per verzekering.

Bundel

Verzekerd bedrag

Eigen Risico

Gewoon ZEKUR Wonen

Premie
€

15,95

Aansprakelijkheid

€

1.000.000,-

n.v.t.

Inboedel
waarvan audiovisuele apparatuur
waarvan contant geld
vergoeding hotelkosten als je woning
onbewoonbaar raakt

€
€
€
€

100.000,2.500,500,20.000,-

€
€

125,-*
250,-

€

300.000,-

€
€

125,250,-

€

14,50

n.v.t.

€

4,00

€

36,50

Optionele uitbreidingen Gewoon ZEKUR
Woonhuis
bij storm
Afkoop eigen risico voor alle verzekeringen

Extra ZEKUR Wonen
Aansprakelijkheid

€

1.000.000,-

Inboedel
waarvan audiovisuele apparatuur
waarvan contant geld
vergoeding hotelkosten als je woning
onbewoonbaar raakt

€
€
€
€

100.000,2.500,500,20.000,-

€
€

125,-*
250,-

Reis
waarvan contant geld

€
€

3.500,500,-

€
€

50,50,-

Ongevallen
overlijden door ongeval
blijvende invaliditeit door ongeval

n.v.t.

n.v.t.
€
€

€

€

125,-

onbeperkt
7.500,-

ZEK-18438 (Z)

Rechtsbijstand
Consument, Wonen, Ontslag en Letselschade
interne kosten
externe kosten

7.500,30.000,-
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Bundel

Verzekerd bedrag

Multimedia Buitenshuis
maximaal per gebeurtenis
maximaal per jaar

€
€

2.000,2.500,-

€

300.000,-

Eigen Risico

Premie

€

125,-

€
€

125,250,-

€

14,50

n.v.t.

€

4,50

n.v.t.

€

4,50

zie Rechtsbijstand

€

9,50

zie Multimedia
Buitenshuis

€

2,50

€

8,50

Optionele uitbreidingen Extra ZEKUR
Woonhuis
bij storm
Annulering Reis
maximaal per gebeurtenis
maximaal per jaar

€
€

2.500,4.000,-

Extra Ongevallen
overlijden door ongeval
invaliditeit door ongeval

€
€

25.000,100.000,-

Extra Rechtsbijstand
Interne kosten
Externe kosten

€

onbeperkt
12.500,-

Extra Multimedia Buitenshuis
maximaal per gebeurtenis
maximaal per jaar

€
€

2.500,2.500,-

Afkoop eigen risico voor alle verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering van ZEKUR vergoedt de schade aan spullen van een ander en lichamelijk letsel
bij een ander, die door jouw toedoen, onopzettelijk, worden aangebracht. Deze verzekering heeft een wereldwijde
dekking, ook tijdens onbetaald vrijwilligers werk, studie, stage en au-pair werkzaamheden.

Inboedelverzekering
Met deze verzekering is je inboedel verzekerd bij schade door onder andere brand, blikseminslag, ontploffing, storm,
water/neerslag, diefstal en vandalisme.
Nieuwwaarde/dagwaarde
Bij onherstelbare schade aan je spullen krijg je in veel gevallen de nieuwwaarde vergoed (afhankelijk van het
type product). Zijn je spullen wel te herstellen, dan krijg je de herstelkosten vergoed. Voor onder andere fietsen,
bromfietsen en zonweringen krijg je de dagwaarde. Dat geldt ook voor spullen die vóór de schade minder waard waren
dan 40% van de nieuwwaarde, bijvoorbeeld een televisie van tien jaar oud.
Buitenland
Bij tijdelijk verblijf (maximaal zes maanden) van je inboedel in het buitenland (binnen Europa, waaronder Madeira,
de Canarische Eilanden en de Azoren) wordt schade uitsluitend vergoed als deze is veroorzaakt door brand,
blikseminslag, ontploffing of lucht- en ruimtevaartuigen.
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Doorlopende Reisverzekering
Met deze verzekering ben je tijdens al je vakanties verzekerd. De Reisverzekering heeft een wereldwijde dekking,
inclusief winter- en onderwatersporten, gedurende een aaneengesloten dekkingsperiode van maar liefst 180 dagen.
De verzekering keert onder andere uit in de volgende gevallen:
•

Na schade aan je bagage door diefstal, verlies, vermissing of beschadiging. ZEKUR vergoedt hiervoor de
nieuwwaarde van voorwerpen die niet ouder zijn dan één jaar. Een voorwaarde hierbij is dat je een oorspronkelijke
aankoopbon kunt tonen. Heb je geen aankoopbon meer of is het voorwerp ouder dan één jaar, dan krijg je de
dagwaarde vergoed.

•

Bij repatriëring per ambulance en vliegtuig, opsporing en reddingsacties en transport van het stoffelijk overschot
i.v.m. overlijden.

•

In geval van medische kosten tijdens een reis of verblijf, voor zover die niet vergoed worden door je
zorgverzekering.

Binnen- en buitenland

De dekking geldt voor reizen en/of verblijf tijdens:
•

Vakantie

•

Vrijwilligerswerkzaamheden

•

Studie, stage en au-pair in het buitenland

•

Werkzaamheden in het buitenland, alleen als deze werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van een symposium,
congres, toezichthoudende of administratieve werkzaamheden

Binnen Nederland geldt deze verzekering tijdens een reis met minimaal één overnachting. Voorwaarde is dat je een
boekingsbewijs kunt aantonen. Bovendien heb je recht op hulp en/of vergoeding van extra reis-,verblijf- en andere
kosten. Denk hierbij aan het regelen van noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis.

Uitbreiding: Annulering Reisverzekering
Met deze verzekering ben je verzekerd tegen onverwachte gebeurtenissen waardoor je reis niet door kan gaan.
De Annulering Reisverzekering heeft een wereldwijde dekking voor een aaneengesloten periode van 180 dagen per reis.
De verzekering keert onder andere uit als je vakantie/stage niet doorgaat of moet worden afgebroken als gevolg van:
•

Onvrijwillige werkloosheid van jou of je partner.

•

Overlijden/ziekte of letsel na een ongeval van jou of je familieleden 1e, 2e en 3e graad.

•

Overlijden/ziekte of letsel na een ongeval van familie/vrienden in het buitenland waar jij verblijft of zou verblijven.

•

Zwangerschap, medisch noodzakelijke operatie en vertraging van het openbaar vervoer.

•

Toewijzing van een huurwoning.

•

Afleggen van een herexamen.

•

Toewijzing van een adoptiekind.
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Ongevallenverzekering
De Ongevallenverzekering van ZEKUR verlicht de financiële gevolgen na een ongeval. Met de uitkering van deze
verzekering kun je extra en onvoorziene kosten opvangen, zoals bijzondere voorzieningen aan je auto of woning en
revalidatiekosten.
Deze verzekering keert uit wanneer je binnen 3 jaar na het ongeval geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt, of als
je binnen 5 jaar na het ongeval komt te overlijden. De wereldwijde dekking geldt 24 uur per dag, dus tijdens werk, op
school, onderweg, thuis en ook tijdens je vakanties in het buitenland.

Uitbreiding: Extra Ongevallenverzekering
Je kunt de verzekerde bedragen van je Ongevallenverzekering verhogen met de Extra Ongevallenverzekering.
Door deze uitbreiding wordt het verzekerde bedrag per gebeurtenis automatisch ook hoger.

Rechtsbijstandverzekering
Met de Rechtsbijstandverzekering van ZEKUR ben je verzekerd voor consumentengeschillen voor het onderdeel
Consument, Wonen, Ontslag en Letselschade.
Er geldt een dekking voor:
•

Consumentengeschillen

•

Aanrijding en Ongeval (bijv. als voetganger, fietser, passagier of bevoegd bestuurder van een motorvoertuig) zowel
bij materiële als letselschade wordt rechtbijstand verleend

•

Huurkwesties (bijvoorbeeld over een studentenkamerstudentenkamer)

•

Ontslag

•

letselschade

Voor verkeerschade (ongeval, aanrijding en letselschade) geldt een dekking binnen Europa en binnen niet- Europese
landen grenzend aan de Middellandse zee. Voor consumentenzaken en wonen geldt alleen een dekking binnen
Nederland.
ZEKUR neemt de interne kosten (kosten voor het juridisch advies en het in behandeling nemen en afhandelen van
de zaak) onbeperkt voor haar rekening. Voor de externe kosten (bijvoorbeeld de kosten van een advocaat) geldt een
maximum verzekerd bedrag. Er is al dekking als het onderwerp van conflict minimaal € 125,- bedraagt.
De Rechtsbijstandverzekering geldt alleen voor conflicten die minimaal drie maanden na de ingangsdatum van de
verzekering zijn ontstaan en conflicten die bij het afsluiten van de verzekering nog niet bekend waren.

Uitbreiding: Extra Rechtsbijstandverzekering
De onderdelen in de Extra Rechtsbijstandverzekering bieden dekking bij consumenten-geschillen in de volgende
gevallen:
•

Bij conflicten als uitkeringsgerechtigde

•

Verzekeringsrecht*

•

Bij arbeidsconflicten

•

Bij geschillen over auto’s, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie
of verzekering
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•

Bij geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak

•

Burenrecht

•

Geschillen rond aan- en verkoop van een woning (die dient voor eigen bewoning) te zijn verzekerd

•

Bij geschillen over studiefinanciering

En inclusief de dekkingen van de Rechtsbijstandverzekering.
*

Met de rechtsbijstandsverzekering kan geen zaak omtrent dekkingsvragen begonnen worden tegen de
rechtsbijstandverzekeraar

Voor verkeerschade (ongeval, aanrijding en letselschade) geldt een dekking binnen Europa en binnen niet-Europese
landen grenzend aan de Middellandse zee. Voor de overige geschillen geldt een dekking binnen de Benelux en
Duitsland.

Multimedia Buitenshuisverzekering
De Multimedia Buitenshuisverzekering van ZEKUR dekt binnen Nederland de schade en diefstal aan je mobiele
apparatuur buitenshuis. Verzekerd zijn onder andere je foto- film- video- radio- tv- en navigatieapparatuur, laptop,
MP3/4-speler, ipod, dvd’s, LCD schermen en je telefoon. Deze verzekering keert onder andere uit na schade door
brand, diefstal, vermissing, neerslag, storm en andere plotseling van buitenkomende gebeurtenissen.
Nieuwwaarde/dagwaarde
Je kostbare spullen zijn bij verlies het eerste jaar verzekerd voor nieuwwaarde, daarna voor de dagwaarde.
In het geval van beschadiging worden de herstelkosten vergoed tot maximaal de vastgestelde waarde.

Uitbreiding: Extra Buitenshuisverzekering
De Multimedia Buitenshuisverzekering kun je uitbreiden met dekking voor verlies of diefstal van en schade aan alle
roerende spullen (zaken die verplaatst kunnen worden), zoals je sportuitrusting, muziekinstrumenten, kleding, (zonne)
brillen, horloges en sieraden.

Uitbreiding Gewoon + Extra ZEKUR Wonen: Woonhuisverzekering
De Woonhuisverzekering van ZEKUR biedt een uitgebreide dekking voor schade aan je eigen woning, inclusief
eventuele bijgebouwen. De verzekering keert o.a. uit bij schade door brand, blikseminslag, ontploffing, storm,
water/neerslag, braak en vandalisme. ZEKUR vergoedt altijd de opruimingskosten, bereddingskosten (kosten die je
maakt om de schade te voorkomen of te beperken) en kosten van experts.
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