EGP
Eigen Goederen Polis

Eigen Goederen Polis
kies de unieke verzekering voor
vervoer van eigen koopwaar en materieel

Eigen koopwaar en materieel

Uitgebreide diefstaldekking

Slechts 125 euro vrijstelling

Eigen koopwaar

Specifiek bedrag

Eigen koopwaar (grondstoffen, producten in fabricatie
en afgewerkte producten) en eigen, gehuurd of geleased
materieel (machines, gereedschappen, werktuigen,
computers en ander elektronisch materieel dat in het
kader van de uitoefening van beroepsactiviteiten worden
gebruikt) maken het voorwerp van deze verzekering uit.

Per motorrijtuig kan een specifiek te verzekeren bedrag
(steeds in 1ste risico) worden opgegeven.

Optioneel kan de vaste inrichting (opbergsystemen, met
inbegrip van de wandbekleding en de vloerplaten) die
in nieuwe staat aan de binnenzijde aan de carrosserie
van het verzekerde voertuig is bevestigd en de aan
de buitenzijde bevestigde nieuwe bagagedragers,
nieuwe laddersystemen en nieuwe glasrastelen, worden
toegevoegd.

Dekking Alle Risico’s
Nieuwe koopwaar en materieel, alsook tweedehands
koopwaar en gebruikt materieel dat op het ogenblik van
het schadegeval nog geen twee jaar oud is, geniet van
een dekking Alle Risico’s (met inbegrip van laden/lossen
en diefstal).

Geen afschrijving
Voor het materieel en de vaste inrichting wordt er
gedurende 24 maanden, na aankoop in nieuwe staat, geen
afschrijving toegepast.
De basisvrijstelling bedraagt slechts 125,00 euro.

Verzekeringsgebied
Als verzekeringsgebied geldt België en de aangrenzende
landen (uitbreiding mogelijk).

Gunstige premievoorwaarden
Zeer gunstige premievoorwaarden. Voor een verzekerd
kapitaal van bijvoorbeeld 7.500,00 euro, bedraagt
de jaarpremie slechts 100,00 euro + 2,4 % taksen
(pluraliteitskorting vanaf 5 voertuigen).

Zeer uitgebreid
De waarborg diefstal is zeer uitgebreid: inbraak, gelijktijdige
diefstal van het motorrijtuig en de koopwaar en/of
materieel, diefstal als gevolg van een gedekt schadegeval
in privé garage of op de openbare weg.
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