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STAP 1
VERZAMEL BEWIJZEN

bladzijde 2

Dit zijn ingewikkelde momenten en zenuwen
en emoties spelen ons parten. Hoewel we
weten dat het moeilijk is, is het op elk
moment noodzakelijk om een schriftelijke
vastlegging van de geleden schade te maken
om de schade te bewijzen die we hebben
geleden.

Doe een poging om te documenteren met
grafisch materiaal (foto's), inclusief video's
van de schade veroorzaakt door de
overstromingen, aangezien deze later
essentieel zullen zijn bij het claimen van een
vergoeding.



In uw polis moet u zoeken naar de clausule met
de naam "UITZONDERLIJKE RISICO'S" en ervoor
zorgen dat deze soorten claims en de
voorwaarden voor activering van de clausule
worden gedekt.

Gewoonlijk ontvangen verzekeraars alleen
compensatie als de regenval 40 liter / m2 / uur
overschrijdt. Als uw polis buitengewone risico's
dekt en u het AEMET-rapport verstrekt, heeft u
een betere kans om de schade te dekken.

Als de polis buitengewone risico's dekt en het
volgens het vorige punt verkregen
meteorologische rapport regen van meer dan 40
liter per m2 / uur verzamelt, heeft u meer
mogelijkheden dat de verzekering de schade te
betaalt.

STAP 2
CONTROLEER HET VERZEKERINGSBELEID
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• VERZEKERINGSCOMPENSATIE-CONSORTIUM (CCS): het is een
openbare entiteit met bevoegdheden op het gebied van milieurisico's en
die de schade compenseert die wordt veroorzaakt door
natuurverschijnselen.
Het is een openbare entiteit waaraan verzekeraars regelmatig een
percentage van hun fondsen toewijzen en die dient ter dekking van
buitengewone risico's, verliezen veroorzaakt door natuurrampen:
aardbevingen, overstromingen, stormen, enz.
Op deze manier heeft iedereen die zijn huis, bedrijf of auto heeft
verzekerd via dit consortium dekking, op voorwaarde dat hij een
verzekering heeft afgesloten.
In het geval van woningen, wordt de getroffen partij vergoed met het
maximale verzekerde bedrag.
Vergeet niet dat we slechts 7 dagen hebben sinds we kennis hebben van
het incident.
• VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ: Zoek uw verzekeringspolis en neem
contact op met uw verzekeringsmaatschappij, deze communicatie
is essentieel om het bestand te starten.
BELANGRIJK: We hebben slechts 7 dagen vanaf het ongeval (of van
wanneer de schade bekend is als ze later werden ontdekt).

STAP 3
CLAIM DOORGEVEN
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• CENTRALE

Postadres: paseo de la castellana, 32 - 28046
Madrid

Telefoon: 900 222 665 ó 952 367 042

Email: contactoccs@consorseguros.es

• COMUNIDAD VALENCIANA

Postadres: Plaza de tetuán, 15 - 46003 – Valencia

Telefoon: 96 315 43 00

Email: ccsvalencia@consorseguros.es

• MURCIA

Postadres: Ronda de Garay, 10 - 30003 - Murcia

Telefoon: 968 35 04 50

Email: ccsmurcia@consorseguros.es

STAP 4
COMMUNICATIEFORMULIER CONSORTIUM
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Over het algemeen moet men op voorhand VERZEKERD zijn

• SCHADE AAN PERSONEN, ze moeten een verzekering hebben die het risico van ONGEVALLEN dekt (bijvoorbeeld in een
levensverzekering), of een levensverzekering.

• HUISVESTING: Hoe dekt de verzekering van het huis mij in geval van een overstroming?

In Spanje wordt meer dan een derde van de schade in huis veroorzaakt door water, dus het is heel goed mogelijk dat u in uw
huis deze schade oploopt.

Waterschade is optioneel en volgens het bedrijf is lekkage en lekschade door regen mogelijk niet gedekt. Maar normaal
gesproken dekken bijna alle huisverzekeringen regenschade zolang de intensiteit van de neerslag de in de polis overeengekomen
limieten overschrijdt, dit is meestal ongeveer 40 liter per vierkante meter per uur, als een voorwaarde om het ongeval te
dekken.

Als de regenval boven die intensiteit uitkomt, wordt de verzekerde vergoed.

Aan de andere kant is er de uitsluiting waarvoor u geen vergoeding krijgt, in het geval u bent vergeten de deuren of ramen te
sluiten waardoor het water werd gefilterd, als het slot hiervan defect is, kan de maatschappij ook weigeren te betalen.

De laatste van de beperkingen waarvoor de verzekering niet verantwoordelijk is, is schade die ontstaat door constructiefouten
of gebrek aan onderhoud in het gebouw of huis.

STAP 5
CONSORTIUM DEKKING ( I )

bladzijde 6



VOERTUIGEN: auto's, vrachtwagens, bussen, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen, bromfietsen, enz.

Welke verzekering dekt autoschade door een overstroming?

In het geval van voertuigen wordt overstroming of overstromingsschade meestal weggelaten uit de dekking die de verzekeraar op zich neemt bij het afsluiten
van een autoverzekering. Net als bij huisverzekeringen behoren claims veroorzaakt door natuurrampen tot de buitengewone schade die door de CCS wordt
gedekt.

Het is heel belangrijk te onthouden dat het Consortium u moet compenseren in geval van schade aan uw auto door natuurrampen, zoals een overstroming, dat
u een beleid moet hebben dat schade aan het voertuig dekt, zelfs als het een franchise heeft. Als u alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt
(bekend als 'verzekering door derden'), heeft u alleen recht op een soort schadevergoeding als uw auto is getroffen in een gebied dat door de overheid als een
rampzalige zone kan worden aangemerkt. We verwachten dat dit de komende uren zal gebeuren.

Normaal gesproken zal het Consortium schadeloos stellen volgens hetgeen u bent overeengekomen in uw autoverzekering.

Als het voertuig dat wordt getroffen door een overstroming een totaal verlies wordt verklaard vanwege de hoge reparatiekosten, is het bedrag dat als
compensatie moet worden ontvangen de waarde van de auto. Hiervoor moet de schadebeoordeling worden uitgevoerd door een expert van het consortium.
En het probleem hier is dat de marktwaarde twee betekenissen kan hebben, afhankelijk van wat u in uw polis hebt vastgelegd ... of wie het toepast.

Enerzijds kan de marktwaarde weer de waarde zijn. Anderzijds kan het de 'marktwaarde' of vervangingswaarde zijn, wat een auto is die u destijds met dezelfde
leeftijd en kenmerken kocht. Er zijn zeer grote verschillen, controleer wat u hebt ingehuurd in uw beleid, omdat ze meestal proberen u de laagste te bieden.

Wanneer het Consortium de claim ontvangt, sturen ze u een expert om de informatie te verifiëren en de feiten te beoordelen. Vergeet niet dat wanneer u
komt, u het beleid van de getroffen goederen en de ontvangst moet hebben opgesteld die de betaling van de premie aantonen, zodat u kunt controleren of u
aan de vereisten voldoet en een vergoeding ontvangt.

Het verzoek kan op deze manier worden afgehandeld of via uw verzekeraar, in beide gevallen moet dit gebeuren binnen 7 dagen na de feiten.

De vergoedingen moeten minstens hetzelfde bedrag dekken dat in de particuliere verzekeringspolis is bepaald. In ieder geval dekt het Consortium ook de
nodige sanitaire, bergings- of kraankosten.

STAP 5
CONSORTIUM DEKKING ( II )
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• ANDERE EIGENDOM, de verzekering moet dekking
bieden voor een van de volgende risico's: brand; diefstal;
glasbreuk; schade aan machines; elektronische
apparatuur; computers ...

• VERLIES VAN BEWOONBAARHEID en GEFORCEERDE
VERWIJDERING van een woning of onroerend goed,
evenals het VERLIES VAN VOORDELEN van de betrokken
onderneming of activiteit, op voorwaarde dat deze
concepten verzekerd zijn in de afgesloten
verzekeringspolis.

STAP 5
CONSORTIUM DEKKING( III )
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