Glasverzekering

Wat is wel en niet gedekt door deze glasverzekering?

Wat is een glasverzekering?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de herstelkosten van het gebroken glas van uw
gebouw.

Schade door aardbeving, oorlog, langzaam inwerkende invloeden, opzet van een
verzekerde. Ook is er geen dekking als het
gebouw meer dan een maand leeg staat.

Welk glas?

Let op

Verzekerd is het glas dat onderdeel is van
het gebouw en bedoeld is om licht door
te laten.

Schade moet gemeld worden via ‘De
Glaslijn’. Wij zorgen voor het inschakelen
van een glashersteller.

Verzekerd bedrag

Contra-expertise na schade

Wij vergoeden het bedrag dat nodig is
om de schade te herstellen.

Bent u het niet eens met de
schadeafhandeling? Dan kunt u een
klacht bij ons indienen of de klacht
voorleggen aan het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl)

Eigen risico

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Als wij een eigen risico met u afspreken
dan staat dat op het polisblad.

Uw verzekering begint op de datum die
op uw polis staat. Verandert er iets?
Zoals de bestemming of het eigendom
van het gebouw? Geef dit dan binnen
een maand aan ons door. U kunt de
verzekering tot twee maanden voor de
afgesproken contractperiode opzeggen.

Wat is verzekerd?
De herstelkosten van het gebroken of
gebarsten glas. En als het nodig is ook
een tijdelijke noodvoorziening.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid wat wel en niet is verzekerd.

Wie zijn wij?
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Wij zijn Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V., handelend onder de naam Midglas glasverzekeraar, en zijn uw verzekeringsmaatschappij.
Ons bezoekadres is: Dreef 4, 4813 EG Breda. Ons postadres is: Postbus 3232, 4800 DE Breda. Kamer van Koophandel Breda, nummer: 200007266.
Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000553 en hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V.

