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Dit productinformatieblad moet worden overhandigd aan de 
klant voor de overeenkomst wordt afgesloten.

Het doel van dit productinformatieblad is u een overzicht te bie-
den van het verzekeringscontract dat u wordt aangeboden. Het 
dient enkel als gids en om u bij te staan in de selectie van de best 
geschikte verzekeringspolis voor u. De geleverde informatie en 
details zijn niet allesomvattend. De bindende inhoud van het 
contract wordt uiteengezet in het verzekeringscertificaat en in de 
bijgevoegde Algemene verzekeringsvoorwaarden.

simplesurance protection plan premium 
voor Honor 8

1. Als verzekeraar, welk type van verzekering bieden wij u?
Met de simplesurance protection plan premium polis kunt u de 
verzekeringsdekking regelen voor de Honor 8 smartphone in 
overeenstemming met de bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden.

2. Wat is verzekerd?
De dekking is geldig voor het apparaat gespecificeerd in het 
verzekeringscertificaat. We vergoeden onvoorziene schade of 
vernietiging veroorzaakt door
�� �deZgVi^dcZaZ�[djiZc0
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grond, als het breekt, schade veroorzaakt door vloeistoffen –
bVVg�c^Zi�Yddg�YZ�Z[[ZXiZc�kVc�lZZghdbhiVcY^\]ZYZc0
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Compensatie betaald in het geval van een mogelijke reparatie:
Als er een verzekerde gebeurtenis optreedt, vergoeden we alle 
kosten vereist voor de reparatie van het apparaat door een repara-
tiedienst in opdracht van ons (inclusief de incidentele materiaal-, 
arbeids- en transportkosten) waarbij de compenserende vergoe-
ding beperkt is tot de oorspronkelijke aankoopprijs (zie sectie 3 AVB 
GSB-HUA FAR_VL E).

Compensatie betaald als het apparaat wordt afgeschreven:
Als het niet mogelijk is het verzekerde apparaat te repareren (af-
schrijving) ontvangt de verzekerde partij (indien toepasselijk) een 
nieuw apparaat of de overeenstemmende waarde in financiële 
vergoeding.

Deze lijst hoeft niet volledig te zijn. Voor de exacte omvang van de 
dekking verwijzen wij u naar Sectie 2 en 3 van de algemene voor-
waarden voor simplesurance protection plan premium. Details van 
wat u moet doen als er een verzekerde gebeurtenis optreedt vindt u 
in Sectie 4 AVB GSB-HUA FAR_VL E.

3.  Wat is het bedrag van de premie en wanneer moet ze 
worden betaald?

Het bedrag van de verzekeringspremie is gebaseerd op de volledige 
niet-gesubsidieerde aankoopprijs van het verzekerde apparaat.

De verzekeringspremie is een eenmalige premie die onmiddel-
lijk en rechtstreeks moet worden betaald op het moment dat het 
contract wordt afgesloten. Simplesurance GmbH rekent de premie 
inclusief assurantiebelasting aan op rekening van de verzekeraar.

Als de premie niet betaald is op de vervaldatum behouden wij ons 
het recht voor het contract te annuleren of we kunnen weigeren de 
vergoeding te betalen.

Bijkomende details zijn beschikbaar in Sectie 5 AVB GSB-HUA 
FAR_VL E.

4. Welke compenserende vergoedingen zijn uitgesloten?
We kunnen niet elke denkbare situatie verzekeren. Bepaalde situa-
ties worden dus uitgesloten van de verzekeringsdekking. Hier volgt 
een lijst van wat wij als de belangrijkste uitsluitingen beschouwen:
�� bViZg^VVa"�Zc�egdYjXi^Z[djiZc!
�� ha^_iV\Z�d[�kZgdjYZg^c\�kZgddgoVV`i�Yddg�cdgbVVa�\ZWgj^`!
�� deoZiiZa^_`Z�YVYZc#

Deze lijst is niet afdoende. Bijkomende uitsluitingen staan vermeld 
in onze bijgevoegde Algemene voorwaarden, zie Sectie 2 nr. 4 AVB 
GSB-HUA FAR_VL E.

5.  Is er een vrijstelling als er schade optreedt?
Nee, als er schade optreedt, hoeft u geen vrijstelling te betalen.

6.  Welke verplichtingen moeten worden nageleefd tijdens de 
contractuele termijn en als er schade optreedt, en wat zijn 
de gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen?

Tijdens de periode van de verzekeringsdekking moet u het ver-
zekerde apparaat in een ordelijke en operationele status houden en 
u moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het risico op 
schade te voorkomen of op zijn minst te beperken.

Als er een verzekerde gebeurtenis is opgetreden, moet u de schade 
proberen te beperken. Als er een verzekerde gebeurtenis optreedt, 
moet u zo snel mogelijk contact opnemen met ons of onze verte-
genwoordiger (zie Bijlage van de Algemene verzekeringsvoorwaar-
den voor de details).
Om uw recht op uw vergoeding te doen gelden als er schade 
optreedt aan het verzekerde apparaat moet u het beschadigde 
apparaat, samen met het aankoopbewijs en het verzekeringscerti-
ficaat, verzenden naar het door ons aangewezen bedrijf onmiddel-
lijk na het optreden van de schade. De verzendingskosten worden 
gedekt. U moet onze instructies en die van onze vertegenwoordiger 
volgen en u moet de schade zo veel mogelijk proberen te beperken.
Maak onmiddellijk melding bij de politie in het geval van sabotage 
of vandalisme.
U moet de hier beschreven verplichtingen zorgvuldig naleven. Als 
u een van deze verplichtingen opzettelijk overtreedt, worden wij, 
de verzekeraar, vrijgesteld van onze verplichting de vergoeding te 
betalen. Als de verplichting wordt geschonden door grove nalatig-
heid hebben wij het recht onze betaling van de vergoeding te ver-
minderen in overeenstemming met de ernst van de schuld. U bent 
er verantwoordelijk voor te bewijzen dat er geen grove nalatigheid 
is opgetreden.

Uw verplichtingen op het moment dat de overeenkomst wordt 
afgesloten, tijdens de contractuele termijn en als er schade optreedt 
zoals beschreven in Sectie 5 van de Algemene verzekeringsvoor-
waarden voor de simplesurance protection plan premium.

7.  Hoe lang blijft uw contract geldig en hoe kan het worden 
beëindigd?

Het contract wordt opgesteld op het moment van de verkoop via de 
simplesurance GmbH lokale online site of de site van een partner 
winkel.
De verzekeringsdekking begint op het moment gespecificeerd in de 
verzekeringsdocumenten die simplesurance GmbH u via e-mail zal 
verzenden.
De verzekeringsdekking eindigt automatisch wanneer uw contrac-
tuele termijn van 12 maanden verstrijkt zonder de noodzaak van 
een expliciete kennisgeving. De einddatum van de verzekering staat 
vermeld in de verzekeringsdocumenten verzonden door simple-
surance GmbH. Het simplesurance protection plan premium wordt 
ook beëindigd met de compenserende vergoeding in overeenstem-
ming met Sectie 3 nr. 2 AVB GSB-HUA FAR_VL E (in het geval van 
een afgeschreven apparaat, economisch niet haalbare reparatie). 
Bij-komende details zijn beschikbaar in Sectie 6 AVB GSB-HUA 
FAR_VL E.
De verzekeringsdekking kan worden vernieuwd voor een maxi-
male totale duur van 24 maanden als de vernieuwing tijdig wordt 
aangevraagd. simplesurance GmbH zal de verzekerde persoon 
advies geven over de mogelijkheid de verzekeringsdekking tijdig te 
vernieuwen voor het einde van het contract.

8. Hoe kunt u uw verzekeringscontract beëindigen?
Samen met de contractvoorwaarden uiteengezet in nr. 7 van dit pro-
ductinformatieblad kunnen beide partijen het contract annuleren 
als er een verzekeringsgebeurtenis optreedt. De melding om het 
contract te annuleren mag enkel worden uitgevaardigd binnen één 
maand na afsluiting van de onderhanddelingen met betrekking tot 
de vergoeding.

9. Geldige wetgeving en bevoegde rechtbank
Deze contractuele relatie wordt beheerst door Duits recht, tenzij dit 
uitgesloten wordt door het internationaal recht. Alle rechtszaken 
die voortvloeien uit het verzekeringscontract kunnen door de polis-
houder en de verzekerde persoon worden opgeworpen voor de 
rechterlijke instantie die bevoegd is voor de locatie waar het bedrijf 
of het filiaal haar maatschappelijke zetel heeft. Als de polishouder of 
verzekerde persoon een natuurlijke persoon is, kunnen rechtszaken 
ook worden opgeworpen voor de rechterlijke instantie die bevoegd 
is voor de locatie waar de polishouder of de verzekerde persoon 
zijn/haar woonplaats heeft op het moment dat de zaak wordt in-
gediend of, als ze geen woonplaats hebben, voor de locatie van hun 
normale verblijfplaats.

Productinformatieblad van de simplesurance protection plan premium voor Honor 8
Het simplesurance protection plan premium betaalt uw reparatiekosten terug voor het toestel vermeld op uw aankoopbewijs. De verzekeringsdekking kan worden geregeld voor de smartphone 8 die niet ouder mag 
zijn dan 3 maanden. Als er verzekerde schade optreedt, ontvangt u een terugbetaling van de kosten in de vorm van een terugbetaling voor de kosten van de reparatie van het beschadigde apparaat en, indien het 
toestel wordt afgeschreven, zal de verzekeraar u een nieuw equivalent apparaat geven of de overeenstemmende waarde betalen als financiële vergoeding – de keuze ligt bij de verzekeraar.
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Algemene informatie in het geval van een claim
1. Voorwaarden:
De simplesurance protection plan premium is geldig ongeacht de 
voorafgaande of toepasselijke garantie van de fabrikant. Voorwaarde 
is dat u het beschadigde apparaat verzonden hebt naar onze verte-
genwoordiger (voor details, zie Bijlage). U moet er ook voor zorgen 
het certificaat en het aankoopbewijs te verzenden naar onze verte-
genwoordiger samen met het defecte apparaat.

2. Claimformulier
Het claimformulier voor de simplesurance protection plan premium 
moet voor elke schadegebeurtenis online worden ingevuld en afge-
drukt (voor details, zie Bijlage). U moet beschrijven hoe de schade is 
opgetreden in uw eigen woorden op het claimformulier en daarna 
moet u het formulier ondertekenen.

3. Ontvangst van de claim
De claim wordt ontvangen door ons of onze vertegenwoordiger. We 
zullen een redelijke termijn hebben om de claim te controleren en 
te evalueren. Er bestaat geen recht op een onmiddellijke reparatie, 
onmiddellijke vervanging van het beschermde apparaat of een 
apparaat in bruikleen.

4. Aanpassing van de claim
Nadat onze verplichtingen zijn bevestigd in het kader van de verzeke- 
ringspolis wordt de reparatie geregeld of, als het apparaat wordt 
afgeschreven, ontvangt u een equivalent vervangend apparaat of 
ontvangt u een vergoeding. Alle kosten die voortvloeien uit onver-
zekerde schade of kosten worden rechtstreeks aan onze vertegen-
woordiger betaald.

5. Bevestigingen uitgevaardigd door openbare instanties
In alle gevallen die een officiële actie met zich meebrengen (bijv.: 
bij brand, natuurrampen, etc.) moet u de relevante officiële 
bevestigingen indienen.
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Informatieblad voor de consument uitgevaardigd door P&C S.A., Duitse afdeling
Hier vindt u bijkomende belangrijke informatie over uw gekozen 
verzekeringspolis.

1. Wie is uw verzekeraar?

AWP P&C S.A.
Duitse afdeling
Bahnhofstrasse 16
D - 85609 Aschheim (dichtbij München)

Chief Executive Officer: Olaf Nink
Administratieve rechtbank: München HRB 4605
BTW-ID nr.: DE 129274528
Assurantiebelasting nr.: 9116 80200191

AWP P&C S.A.
Naamloze vennootschap naar Frans recht
Maatschappelijke zetel: Saint-Ouen (Frankrijk)
Handelsregister: R.C.S. Bobigny 519 490 080
Raad van Bestuur: Rémi Grenier (Voorzitter), Ulrich Delius, Fabio de 
Ferrari, Ulf Lange, Claudius Leibfritz, Sylvie Ouziel, Lidia Luka-Lognoné

We zijn een schadeverzekeringsmaatschappij.

2. Bijkomende contactpersonen:
De polishouder van het groepsverzekeringscontract is
simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, D-10785 Berlijn, Duitsland, 
vertegenwoordigd door de directeurs Robin von Hein, Joachim von 
Bonin en Manuel Kester.

Telefoon: +49 (0)30 688 316 301
E-mailadres: info@simplesurance-group.com

Handelsregister: Lokale rechtbank van Berlin-Charlottenburg,
Registernr.. HRB 142163 B

simplesurance GmbH werkt in opdracht van de verzekeraar om 
schadeclaims te behandelen.

3.  Herroepingsrecht
U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf 
van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De 
termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met 
inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor uw verzekerings-
dekking, de verdere informatie volgens § 7 alinea 1 en 2 van de 
(Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de 
§§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatie-
plicht en deze instructie, elk in schriftelijke vorm, heeft ontvan-
gen, echter niet voorafgaand aan de vervulling van onze plichten 
overeenkomstig § 312i alinea 1 lid 1 van het (Duitse) Burgerlijk 
Wetboek in combinatie met artikel 246c van de invoeringswet 
betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de gebruik-
making van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de 
herroeping voldoende. 
De herroeping dient te worden gericht aan simplesurance GmbH, 
Am Karlsbad 16, 10785 Berlijn, Duitsland
Een herroeping per fax of e-mail dient te worden 
gericht aan: faxnummer: + 49 30-688 316 499, e-mailadres:  
support@klikzeker.nl

Gevolgen van de herroeping:
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekerings-
dekking en vergoeden wij u de verzekeringspremie voor de deel-
premie die nog geldig is voor de periode na ontvangst van de 
betreffende herroeping, indien u ermee akkoord bent gegaan dat 
de verzekeringsdekking ingaat voorafgaand aan het einde van de 
herroepingstermijn. Het deel van de premie dat te berekenen is tot 
het tijdstip van de ontvangst van de herroeping mag in dit geval 
door ons worden ingehouden. Hierbij betreft dit het berekende 
aandeel van het bedrag per aantal dagen. De vergoeding van de 
terug te betalen premie gebeurt onmiddellijk, uiterlijk 30 dagen 
na ontvangst van de herroeping. Wanneer de verzekeringsdekking 
niet ingaat voor het einde van de herroepingstermijn, dan heeft de 
werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten 
worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet wor-
den teruggegeven.

Bijzondere aanwijzingen
Uw recht op herroeping vervalt wanneer het contract op uw na-
drukkelijk verzoek zowel door u als door ons volledig is vervuld 
voorafgaand aan uw uitoefening van het herroepingsrecht.

4. Melding bij klachten:
Wij willen u een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aanbie-
den. Uw bezorgdheden bespreken is net zo belangrijk voor ons. Als 
u, op welk moment dan ook, niet volledig tevreden bent met onze 
producten of onze dienstverlening mag u zeker niet aarzelen ons 
hierover in te lichten.

Voor klachten over een segment van de verzekeringsindustrie 
kunt u zich ook richten tot de Duitse Federale Financiële Toezicht-
houdende Autoriteit (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, D-53117 
Bonn, Duitsland (www.bafin.de).

Online geschillenbeslechting:
We willen u ook inlichten over de buitengerechtelijke online 
geschillenbeslechting dienst. Om die reden heeft de Europese 
Commissie een online platform ingericht op de volgende link: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.  Melding bij het recht bezwaar aan te tekenen tegen 
communicaties voor reclamedoeleinden, marktonderzoek 
en opiniepeilingen:

Hier bij AWP P&C S.A. en simplesurance GmbH bewaren en ge-
bruiken we uw gegevens overeenkomstig de wetgeving voor 
reclamedoeleinden en om marktonderzoek en opiniepeilingen uit 
te voeren. U hebt, op elk moment en met werking voor de toekomst, 
het recht een bezwaar in te dienen met betrekking tot het gebruik 
van uw gegevens voor deze doeleinden.

6.  Gegevensbeveiliging:
Overeenkomstig de voorzieningen van de Duitse Federale Wet 
betreffende de Gegevensbescherming (BDSG) lichten we u hierbij 
in dat, in het geval van een claim, wij uw persoonlijke gegevens 
zullen verzamelen en verwerken voor zover dit noodzakelijk is om 
onze verplichtingen na te komen in het kader van deze verzeke-
ringsovereenkomst. In het geval van een claim kunnen de persoon-
lijke gegevens die u hebt ingevoerd in uw claim worden overge-
dragen aan simplesurance GmbH en zijn vertegenwoordiger alsook 
aan AWP P&C S.A. als de risicodrager om de claim aan te passen. De 
adressen van de verschillende ontvangers van gegevens kunnen u 
worden overhandigd op aanvraag.
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