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Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden
https://smart2cover.nl/voorwaarden staat uitgebreid waarvoor je smartphone of ander elektronisch product wel of niet
verzekerd is.

Welk soort verzekering is dit:
Deze verzekering vergoedt schade en/of diefstal aan of van je smartphone of elektronisch product,
zoals deze op het polis blad beschreven staat.
Wie is de verzekeraar?
Deze verzekering wordt aangeboden door
Smart2Cover in samenwerking met de After
Sales Group (Achter de Tolbrug 151, 5211
SM, Den Bosch, Nederland), die de
administratie en bemiddeling verzorgt onder
AFM-vergunning nummer 12042867. De
verzekeraar is Atlas Insurance met haar cell
Atlas Gemini.

Wereldwijd
Deze verzekering biedt wereldwijd dekking.
Waar de schade ook ontstaan is, wij lossen
het voor je op.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je premie wordt maandelijks geïncasseerd
van het door jouw opgegeven
bankrekeningnummer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Niet alle schades zijn gedekt, denk
bijvoorbeeld aan cosmetische schades. Lees
voor de uitgebreide dekking de
polisvoorwaarden.
Eigen risico
Per schade en/of diefstalschade geldt een
eigen risico. De hoogte van het eigen risico
is afhankelijk van de aankoopprijs van je
product en staat vermeld in de
polisvoorwaarden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking start direct na afsluiten in de
winkel of na het registreren van de Card op
www.smart2cover.nl of in de S2C App.
Minimale looptijd
Na de minimale looptijd van 12 maanden is
de verzekering dagelijks opzegbaar met een
opzegtermijn van 1 maand.

Wat is verzekerd?
Wij dekken technische defecten, na de
fabrieksgarantietermijn, en alle andere
schades aan je elektronica (en direct
aangeschafte accessoires tot € 150,-). In de
uitgebreide verzekering (“PLUS”) bieden
wij ook dekking tegen diefstal, beroving en
data-en gesprekskosten bij misbruik.
Val-, stoot-, brand-, en waterschade
Deze schades vallen onder deze dekking en
lossen wij voor je op.
Wat doen wij?
Wij zorgen voor reparatie, dan wel
vervanging door een soortgelijk product.
Bij een goedgekeurde diefstal claim
ontvang je een vervangend product van
ons.
Wat is niet verzekerd?
•
Schade die opzettelijk door jou
is veroorzaakt;
•
Zakkenrollerij of vermissing van
het product;
•
Een leen product, daar moet je
zelf voor zorgen.
Let op
Je dient je claim binnen 72 uren te melden
via 073 762 06 36
Smart2cover@aftersalesnl.nl .Onze
medewerkers nemen alles direct met je
door. Zij zijn tijdens kantooruren
bereikbaar.
Diefstal of beroving
In geval van diefstal of beroving dien je een
proces verbaal op te laten maken. Na het
melden van je schade op bovengenoemd
telefoonnummer, kan je dit proces-verbaal
naar ons toe mailen via
smart2cover@aftersalesnl.nl
Wijzigen en stoppen
Je kunt eenvoudig je wijzigingen
doorgeven of je verzekering opzeggen
door te mailen naar
smart2cover@aftersalesnl.nl met daarin je
gegevens en de reden van opzegging.

