
Op deze verzekering zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing. Indien de EWP-verzekering voor niet verzekerbare apparaten 
wordt afgesloten, bent u niet verzekerd.

Productinformatieblad 
voor EWP Fotocare Basic
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Overzicht van de uitkeringen
(Art. 2 Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV)
Vergoeding van reparatiekosten bij defecten veroorzaakt door:
· valschade · water-/vochtschade 
· ondeskundig gebruik · brand/blikseminslag 
· overspanning/kortsluiting · bedieningsfouten 
· technische defecten · implosie/explosie

Maximum schadeloosstelling per schadegeval
Vergoeding van de voor de reparatie van het defecte apparaat werkelijk 
bestede kosten inclusief arbeidsloon. Bij onherstelbare schade of bij to-
taalverlies (en uitsluitend bij Fotocare Premium: bij roof/inbraakdiefstal) een 
vervangend apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit. Er is sprake 
van een totaalverlies, wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de dag-
waarde van het verzekerde apparaat op het tijdstip dat de schade optrad.

Eigen risico
Per apparaat en schadegeval betaalt de verzekeringsnemer een eigen 
risico ter hoogte van een bedrag van EUR 30 (incl. BTW). 

Plaats van de verzekering (Art. 4 AV)
De verzekering geldt wereldwijd, voor zover het apparaat in Nederland 
gekocht is en wordt gerepareerd. 

Verzekeringspremie (Art. 5 AV)
De verzekerde is een eenmalige premie verschuldigd. De vaste eenmalige 
premie dient terstond bij het afsluiten van de Fotocare polis, maar in ieder 
geval uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van de Fotocare polis te worden 
voldaan. Indien de verzekerde de vaste eenmalige premie niet uiterlijk op 
de vervaldatum voldoet, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling 
door de verzekeraar is vereist, geen dekking verleend en komt de Over-
eenkomst niet tot stand.

Premies

Toestelprijs
Eenmalige 

premie 

tot € 200 € 39,95

tot € 300 € 49,95

tot € 400 € 55,95

tot € 500 € 59,95

tot € 750 € 65,95

tot € 1.000 € 79,95

tot € 1.250 € 99,95

Toestelprijs
Eenmalige 

premie 

tot € 1.500 € 119,95

tot € 2.000 € 129,95

tot € 2.500 € 159,95

tot € 3.000 € 179,95

tot € 4.000 € 199,99

tot € 5.000 € 259,95

Begin van de Overeenkomst (Art. 7 AV)
Begin van de Overeenkomst: Onmiddelijk na het voldoen van de eenmali-
ge verzekeringspremie.  
Verzekering; met ingang van het begin van de Overeenkomst.  
Direct ingaande verzekering: vanaf de aanvraagdatum, indien de vaste 
eenmalige verzekeringspremie is voldaan.

Looptijd (Art. 7 AV)
De Overeenkomst is gesloten met een vaste looptijd van 36 maanden. 
De Overeenkomst wordt in ieder geval met het verstrijken van het derde 
verzekeringsjaar beëindigd. Na de schadeloosstelling bij onherstelbare 
schade en – indien bij het indienen van de aanvraag gekozen – bij diefstal 
eindigt de Overeenkomst en wordt niet met het verkregen vervangend 
apparaat voortgezet.

Niet verzekerbare zaken/uitsluitingen van risico‘s
Verzekerbaar zijn uitsluitend camera’s. Apparaten die ouder zijn dan 
twaalf maanden en apparaten met een aankoopprijs van meer dan 
EUR 5.000 (incl. BTW) vormen niet het onderwerp van de Overeenkomst. 
Niet verzekerbare zaken worden beschreven in Art. 1 AV en uitsluitingen 
van risico’s in Art. 2 AV.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om uw verklaring tot het sluiten van een over-
eenkomst schriftelijk te herroepen binnen een termijn van twee 
weken na ontvangst van de polis, de verzekeringsvoorwaarden, 
het productinformatieblad en deze mededeling (tijdig verzenden is 
voldoende) zonder vermelding van redenen aan European Warranty 
Partners SE, Georgswall 7, D-30159 Hannover of aan service.nl@ 
ew-partners.eu. Reeds voldane premies worden op de kortst mo-
gelijke termijn gerestitueerd, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de 
herroeping.

Wenst u nog meer informatie?
Voor vragen staat onze klantenservice u graag op het telefoonnummer 
+31 (0)53 7 600 660, of per E-mail aan service.nl@ew-partners.eu, ter 
beschikking. Voor eventuele klachten kunt u eveneens terecht bij onze 
klantenservice. De richtlijnen voor klachtenmanagement vindt u op 
www.ew-partners.nl. De mogelijkheid om gerechtelijke stappen te onder-
nemen wordt hierdoor niet aangetast.




