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Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie
gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Bedrijfschade is een verzekeringsovereenkomst die bestemd is voor professionals en die tot doel heeft een vergoeding uit te keren
met het oog op het behoud van het bedrijfsresultaat van uw onderneming tijdens de periode van de vergoeding, als uw activiteit
wordt onderbroken of als ze vermindert door stoffelijke schade aan de opgegeven goederen als gevolg van een van de verzekerde
risico’s die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden

Wat is verzekerd?
Basiswaarborgen:
De vaste bedrijfskosten en de omzetdaling of het omzetverlies
PP
PP
De daling van de verhoopte omzet tijdens de periode van
inactiviteit rekening houdend met alle parameters die een
invloed hebben op de omzet (voorraad, uitbatingskosten enz.)
Voor alle informatie over de berekening van de schade
vergoeding verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.
PP
Tenlasteneming van het loon van de werknemers volgens de
gekozen formule (op enkelvoudige of dubbele basis)
PP
Sociale verplichtingen (lonen aan de arbeiders die technisch
werkloos zijn, alsook de ontslagvergoedingen)
PP
Uitzonderlijke kosten
PP
Contractuele boetes voor de vertraging bij of voor de nietuitvoering van bestellingen aan klanten
PP
De toegevoegde extra kosten, nl. dat deel van de extra kosten
dat niet wordt terugbetaald in de afdelingen “Vaste bedrijfs
kosten en het omzetverlies” en “Lonen” omdat daardoor de
schadevergoeding hoger komt te liggen dan wat bereikt zou
zijn als die extra kosten niet waren gemaakt.

Wat is niet verzekerd?
Wordt niet gedekt door de basiswaarborgen, onder meer:
Elke bedrijfsschade die voortvloeit uit:
OO Het volledig ontbreken van of een onvoldoende verzekering
voor stoffelijke schade aan de vermelde goederen;
OO Elke wijziging, verbetering, verlies of aantasting van de
vermelde goederen bij een herstelling of een vervanging na
een geval van stoffelijke schade;
OO De contractuele boetes wegens vertraging van de levering
of de prestaties, behalve wanneer die uitdrukkelijk wel
verzekerd zijn;
OO Schade aan elektrische toestellen of installaties door de
werking van de elektriciteit;
OO Schade aan de centrale besturingsorganen en informatie
verwerkingsinstallaties, alsook aan de informatiedragers;
OO Elke vorm van oorlog, inval, staatsgreep, revolutie, oproer,
opeising of bezetting.
OO Elke aardbeving, overstroming, aardverschuiving of grond
verzakking, vloedgolf of elke andere natuurramp;
OO Elke kernreactie, radioactiviteit of ioniserende
OO Straling.

PP
De erelonen van de door u aangestelde expert: wij garanderen
de terugbetaling van de erelonen die u hebt betaald aan de
expert die u hebt gekozen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Franchise: het eigen risico is het bedrag dat bepaald wordt
in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en dat
te uwen laste blijft en in mindering wordt gebracht van het
bedrag van de schadevergoeding.
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!! Beperkingen in de tegemoetkoming: voor sommige
waarborgen is de vergoeding begrensd. U vindt die terug in
de algemene voorwaarden.
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Waar ben ik gedekt?
De waarborgen geldt voor schade die zich voordoet in de hele wereld, voor zover ze voortspruit uit een activiteit van uw in België
gelegen exploitatiezetels.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•

Het risico aangeven volgens de werkelijke situatie bij het afsluiten van de overeenkomst
De verzekeraar op de hoogte brengen bij een wijziging van het verzekerde risico (aantal medewerkers of de loonsom en de omzet)
Alle nodige schikkingen treffen om schadegevallen te voorkomen
Uw schade aangeven binnen de termijnen die vermeld staan in de algemene voorwaarden, en de schade beperken Alle nodige
schikkingen treffen om de omstandigheden van de schade te voorkomen of te beperken

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie betalen zodra u de uitnodiging tot betaling ontvangt. De premie moet elk jaar worden betaald vóór de contractueel
bepaalde jaarlijkse vervaldatum. Als een spreiding mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), kan dat extra kosten
inhouden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering gaat in op de datum die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, na de ondertekening van de verzekeringspolis
door beide partijen en na de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van één jaar en stilzwijgend
verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. De
overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door de overhandiging
van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
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