OPSTALVERZEKERING EN INBOEDELVERZEKERING
WAT omvat de opstalverzekering en inboedelverzekering in Spanje?
De opstalverzekering of inboedelverzekering biedt in Spanje een veel betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is. De
standaardcatalogus van verzekerde gevaren zoals brand, schade door leidingwater, inbraak/diefstal, storm, hagel, etc. is volledig verzekerd.
De beglazing van het gebouw is automatisch verzekerd in de opstal- of inboedelverzekering. In de inboedelverzekering is ook glasschade
verzekerd. Dit omvat tevens spiegels en keramische kookplaten. Bovendien omvat de opstalverzekering of de inboedelverzekering altijd de
aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren. In de inboedelverzekering is de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft - premievrij meeverzekerd. De aansprakelijkheid van de
hondeneigenaar is ook premievrij meeverzekerd. Er zijn alleen toeslagen vereist voor hondenrassen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd.
Het is de moeite waard om na te vragen welke rassen in Spanje als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Diefstal op de openbare weg is ook gedekt. Bovendien zijn in zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering natuurlijke gevaren meeverzekerd. Hiervoor bestaan buiten
Spanje vaak geen verzekeringsmogelijkheden! Toegegeven, lawines zijn in de regel niet te verwachten, maar buitenlanders kopen ook graag
huizen in de bergachtige regio‘s van Spanje. Deze bundeling van opstalverzekering en inboedelverzekering in Spanje heeft het voordeel dat
de premies veel lager zijn dan bij het afzonderlijk verzekeren van elk risico. Als grove indeling kan worden gezegd dat voor wat betreft de
opstalverzekering het gehele huis met de onderdelen en fundamenten is verzekerd voor de HERSTELWAARDE. De inboedelverzekering dekt
alle zaken in huis die niet permanent met het gebouw zijn verbonden, zoals meubels, kleding, boeken, apparaten, etc. Hier geldt de VERVANGINGSWAARDE. Daarnaast is er in Spanje een automatische verplichte verzekering of herverzekering in de vorm van het Concorcio-fonds
van overheidswege. Dit is echter niet van toepassing op bedrijfsverzekeringen of autoverzekeringen. In het geval van buitengewone schade
controleert het fonds zijn verantwoordelijkheid. Als het fonds de verantwoordelijkheid voor bepaalde schade op zich neemt, is de door hem
gekozen verzekeraar ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Uitzonderlijke schadegevallen kunnen zijn: aardbevingen, zeer zware stormen
of overstromingen, etc.
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gunstigde in geval van schade. Verzekeringsagenten zijn nauwgezetter. De verzekeringsagenten zijn echter verbonden aan één
verzekeraar en kunnen daarom geen diversiteit bieden.
Verzekeringsmakelaars zijn verplicht om hun klanten een overzicht van de mogelijkheden te bieden. Alleen daar kunt u objectieve verzekeringsvoorstellen ontvangen.
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