LIBERTYWONING

RELAX...

JE BENT THUIS
Niets zo goed als thuiskomen en genieten van
veiligheid op je eigen plek. Liberty Seguros
zorgt ervoor dat je dat gevoel altijd hebt en biedt
je de nodige hulp bij onvoorziene omstandigheden.

WELKE

VOORDELEN

BIEDT LIBERTY WONING?
Naast de bescherming van een goede verzekering biedt
LIBERTYWONING nog twee diensten die je kunnen helpen
in je dagelijkse leven en waarvan je gratis kunt genieten:

WELKE

MODALITEITEN

ZIJN ER EN WAARUIT BESTAAN ZE?
Bij de drie modaliteiten van LIBERTYWONING zijn de
belangrijkste dekkingen inbegrepen die je nodig hebt, en
daarbij nog vele aanvullende; omdat alleen jíj de precieze
bescherming kunt kiezen die je nodig hebt voor je woning.

VOOR WIE IS

DIT PRODUCT BEDOELD?
Voor iedereen die zijn huis wil beschermen, hetzij met
een basisbescherming is, hetzij met dekking voor alle
risico's.
LIBERTYWONING beschikt over drie verschillende
modaliteiten, Basic, Plus en Premium, die aansluiten
op alle voorkeuren en behoeftes. Als je al klant van
Liberty Seguros bent, kun je die afsluiten voor een
speciale prijs.

BASIC BESCHERMING
De belangrijkste basisdekkingen, plus een aanvullende
bescherming voor verhuurders:
Brand.
Weersomstandigheden.

IT-ONDERSTEUNING
LIBERTYWONING biedt een technologische hulpdienst
per telefoon of online chat, die je helpt bij incidenten die
betrekking hebben op computers, mediaspelers en
navigatiesystemen.

Inclusief alle dekkingen van de Basic Bescherming,
met extra dekkingen, zodat je je zowel binnen- als
buitenshuis nog veiliger voelt.
Esthetische schade, zowel in de opstal als inboedel.
Ontstoppingen.
Breuk van glas, glaskeramische kookplaten en glas
van huishoudelijke apparaten.
Gekoelde zaken.
Herstel van tuinen en tuinmeubelen.

BRICOLAGE-DIENST
We bieden je een bricolagedienst die je kunt inzetten
om verbeteringen of reparaties in je huis te verrichten,
zoals het monteren van een kast, het ophangen van
gordijnen, het installeren van badkameraccessoires, etc.

PLUS BESCHERMING

Schade door breuk van waterleidingen.
Wettelijke aansprakelijkheid.
Dienstverlening thuis.
Diefstal in de woning.
Rechtsbijstand.
Bricolage-dienst.

Ben je verhuurder, dan kun je ook Garanties ter
Bescherming van de Verhuurder afsluiten, voor het
opeisen van door de huurder veroorzaakte schade
en het niet betalen van de huur.

´T IS HEERLIJK OM THUIS TE ZIJN
Bij LIBERTYWONING zijn wij ons daarvan bewust.
Daarom kun je bij onze woonverzekering kiezen uit
drie verschillende modaliteiten. Wij bieden je de
nodige bescherming, zodat je je thuis veilig voelt.

Beroving op straat.

PREMIUM BESCHERMING
Voor degenen die zich 100% onbezorgd willen voelen
dekt Premium Bescherming alle mogelijke schade
waaronder, naast alle bovengenoemde dekkingen, de
volgende:
Buitensporig waterverbruik door breuk van
waterleidingen.
Breuk van glazen van zonnepanelen.
Gehele vernietiging van het gebouw.
Onvoorzien lekken van vloeistoffen anders dan water.

En als je je verzekering nog meer wilt personaliseren,
bieden de modaliteiten Plus en Premium onder meer
de volgende optionele garanties:
Alle incidentele risico's thuis.
Uitbreiding waardevolle voorwerpen.
Opname, binnen de Wettelijke aansprakelijkheid,
van gevaarlijke dieren.

LIBERTYWONING

DEKKINGSTABEL
Liberty Seguros is sinds 2001 actief in
Spanje en biedt al haar klanten en
bemiddelaars iedere dag een
onderscheidende ervaring. Wij willen altijd
voor je klaar staan, waar en wanneer je ons
maar nodig hebt, met gepersonaliseerde
diensten, toegesneden op jouw behoeften.
Wij hebben bovendien een breed opgezette
Aansprakelijkheidsverzekering met
verschillende aspecten van onze eigen
activiteit en dan met name
Verkeersveiligheid, steun aan functionele
diversiteit en het milieu, omdat een bedrijf
met verantwoordelijkheid ook betrokken is bij
de maatschappelijke werkelijkheid.

ONTDEK WAT LIBERTY SEGUROS

VOOR JOU KAN BETEKENEN.

Met deze tabel kun je bekijken welke dekkingen inbegrepen
zijn in de verschillende modaliteiten van LIBERTYWONING.

basic bescherming

plus bescherming

premium bescherming

Brand, ontploffing en blikseminslag.
Waterschade.
Ontstoppingen.
Breuk van leidingen zonder schade.
Buitensporig waterverbruik.
Uitgebreide risico’s: door natuurverschijnselen,
overstromingen, vandalisme.
Breuk van spiegelruiten, spiegels, glas en ramen.
Diefstal en overval: diefstal, schade door diefstal,
overval (in de woning).
Diverse kosten: hulp van brandweer en reddingsacties,
blussen, sloop en puinruimen.
Door elektriciteit veroorzaakte schade.
Wettelijke aansprakelijkheid / borg.
Hulpverlening thuis / spoedgevallen / bricolage.
Rechtsbijstand familiezaken, schadeclaims.
Uitbreiding diefstal, overval en ontvreemding: waardevolle
voorwerpen (met een stukwaarde van minder dan 2.000 euro).
Uitbreiding breuk: methacrylaat meubelen, glaskeramische
kookplaten en glas van huishoudelijke apparaten.

www.libertyexpatriates.es

EEN GOED

Esthetische reparatie van opstal en inboedel.
Herstel van tuinen.

EN VEILIG THUIS.

Herbeplanten bomen / tuin.
Gekoelde zaken.
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Tuinmeubelen.
Alle incidentele risico's voor inboedel.

Optioneel

Optioneel

Verplichte wettelijke aansprakelijkheid van de jager.

Optioneel

Optioneel

Wettelijke aansprakelijkheid voor honden van gevaarlijke rassen.

Optioneel

Optioneel

Voertuigen in de garage.

Optioneel

Optioneel

Uitbreiding waardevolle voorwerpen.

Optioneel

Optioneel

Persoonlijke ongevallen in huis.

Optioneel

Optioneel

Totale vernietiging van het gebouw.
Onvoorzien lekken van vloeistoffen anders dan water.

