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Fine Art (PPP) is speciaal ontwikkeld voor kunstverzamelingen van particulieren tot € 150.000 en biedt dekking voor privéverzamelingen 

bestaande uit schilderijen, antiek, meubilair, beelden, bijzonder aardewerk, poppen en/of unieke boekenverzamelingen.

Hoe werkt het Pre Priced Proposal?
Het Fine Art Pre Priced Proposal ook wel PPP genoemd, kunt u afsluiten als onderdeel van onze Premium inboedelverzekering. 
De Fine Art (PPP) dekking heeft vaste verzekerde bedragen. Kies het bedrag waarvoor u uw kunst wilt verzekeren te weten: € 25.000, 
€ 50.000, € 100.000 of € 150.000. Een taxatierapport of aankoopnota is niet nodig.

De volgende objecten kunnen niet worden verzekerd met Fine Art (PPP):
• kunstvoorwerpen vervaardigd van goud en zilver;
• postzegels;
• munten;
• wijn en andere dranken;
• kunstvoorwerpen bestemd voor commerciële doeleinden;
• kunstvoorwerpen die zich in de open lucht bevinden.

Maximale vergoeding

Er geldt een maximale vergoeding van € 25.000 per item, voor breekbare objecten geldt een maximale vergoeding van € 12.500. 

Breekbare kunstvoorwerpen zijn voorwerpen van bijvoorbeeld porselein, glas, keramiek en terracotta.

Premie Fine Art (PPP)

Verzekerd bedrag Jaarpremie 
(excl. assurantiebelasting)

€ 25.000 € 100

€ 50.000 € 200

€ 100.000 € 350 

€ 150.000 € 450

Eigen risico

Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

Voorwaarden

• Polisvoorwaarden Fine Art by Hiscox (11-04B)

• Clausuleblad Fine Art (PPP 03-16)

Provisie

De provisie voor de assurantieadviseur bedraagt 15%.

Voordelen

• Nieuwe aankopen worden standaard binnen het verzekerd bedrag gedekt.

• Wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten is per definitie verzekerd (het “all risk” principe).

• Is een kunstwerk na schadeherstel in waarde gedaald? Dan wordt de waardevermindering vergoed.

• Duikt een gestolen of verloren object weer op? Dan krijgt u altijd de gelegenheid het terug te kopen.

Het kostbaarste deel van uw inboedel verzekerd door de expert!

Hiscox verzekert al meer dan 50 jaar kunst en deelt uw fascinatie voor kunst. Het eerste wat Robert Hiscox deed, was tenslotte 

het verzekeren van kunst. De Fine Art (PPP) is een dekking die er naar streeft uw passie terug te geven ondanks de kunstroof, de 

beschadiging of de brand. Daarom zijn vrijwel alle risico’s zonder discussie gedekt.

http://web.mijnturien.nl/resources/nieuwsbrief/fineart-voorwaarden11-04B.pdf
http://web.mijnturien.nl/resources/nieuwsbrief/clausuleblad.pdf

