Omnium Telecom en Omnium+ Telecom voorwaarden
Wil je meer informatie over de hierover? Informeer dan de algemene voorwaarden van de Omnium en Omnium+
Telecom verzekeringen van MediaMarkt.
1. Niet-contract gebonden document, de details en bijzonderheden van het onderwerp en de voorwaarden van
het contract staan in de algemene voorwaarden.
2. Raadpleeg de definitie van het verzekerde product in de algemene voorwaarden.
Dit is een verzekeringsproduct en kan enkel onderschreven worden door meerderjarige personen die wettelijk
verblijven in België of in een grens omtrek van 30 km rond België of door een rechtspersoon in België
geregistreerd. Voor het tekenen van het contract vragen wij je om kennis te nemen van de algemene
voorwaarden en na te kijken of het contract niet samengaat of cumuleert met een contract dat je reeds
onderschreven hebt. Omnium Telecom is een collectief contract waarbij de verzekeringsnemer MEDIAMARKT
SATURN BELGIUM NV, alle winkels van MediaMarkt in België en alle verbonden ondernemingen, alsook de
webshop (MMS online Belgium NV), Brusselsesteenweg 496 bus 2 te 1731 Zellik. RPR Brussel 0477.140.426,
onderschreven bij CARDIF Assurances Risques Divers, ondernemingsvorm volgens het Frans
verzekeringswetboek met een kapitaal van 16 875 840€ - ingeschreven bij het RCS te Parijs met het nummer 308
896 547 - maatschappelijke zetel 1 Bd Haussmann 75009 Paris - CARDIF Assurances Risques Divers is erkend door
de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en handelt in het kader van de vrije dienstverlening (FSMA
978). Omnium Telecom wordt verdeeld en beheerd door KARAPASS COURTAGE, verzekeringsmakelaar met als
maatschappelijke zetel ZAC de la Croix Bonnet, 20 avenue Georges Méliès 78390 Bois d'Arcy, ingeschreven bij het
RCS Versailles met het nummer 384 681 904 en bij het ORIAS met het nummer 10 055 055 onder de hoedanigheid
van verzekeringsmakelaar die als verzekeringstussenpersoon de toelating heeft te handelen in het kader van de
vrijheid van het verlenen van diensten in België (FSMA 10055055) en vertegenwoordigd door de winkels
MediaMarkt.
Een kopie van de algemene voorwaarden kan verkregen worden aan de infobalie van je lokale winkel.

