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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrek-
king tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en 
de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere Voorwaarden, 
attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
Genoemde gevaren polis bestemd voor ondernemingen die bestaat uit een luik zaakschade en een luik bedrijfs-
schade. Binnen het luik zaakschade heeft deze polis het doel om de materiële schade te verzekeren van zaken (ge-
bouw, inhoud, koopwaar) waarvan u eigenaar bent, alsook de schade waarvoor u aansprakelijk bent in uw hoeda-
nigheid als huurder. Tevens kan u ook uw bedrijfsschade ten gevolge van een gedekt schadegeval, verzekeren. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
1) Materiële Schade 
Genoemde gevaren :  

 Brand, bliksem, ontploffing en 
aanraking met lucht- of 
ruimtevaartuigen 

 Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk 
 Waterschade, incl. binnendringen van 

atmosferische neerslag als gevolg van 
een defecte waterdichtheid van de 
dakbedekking 

 Arbeidsconflicten, oproer en 
volksbeweging, daden van vandalisme 
en kwaadwilligheid 

 Rook en roet 
 Aanraking door voertuigen 
 Elektriciteitsrisico 

 
Facultatieve waarborgen: 

 Aardbeving 
 Overstroming en vloedgolf 
 Machinebreuk 
 Alle risico’s elektronica 
 Diefstal 
 Vervoer en verblijf van waarden 
 Glasbreuk 
 Sprinkler leakage 
 Temperatuurschommeling 
 Roerende en onroerende schade 

ingevolge diefstal of poging tot diefstal 
 
2) Bedrijfsschade (optioneel) 
Na hogervermelde gevaren in materiële schade 
 
Welke soorten schades worden er vergoed? 
 gebouwen en materieel: werkelijke waarde 

of nieuwwaarde van het beschadigde goed 
zoals vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

 
 Koopwaar: dagwaarde, eventueel verhoogd 

met de kosten om hun fabricatiegraad te 
bereiken 

 
 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
 
Uitgesloten zijn o.a.: 
 
x Schade aan dieren, micro-organismen 
x Schade aan offshore installaties 
x Schade aan goederen die vervoerd wor-

den 
x Oorlog of gelijkaardige feiten, daad van 

terrorisme of sabotage, … 
x Misbruik van vertrouwen, verduistering, 

bedrog en chantage 
x Opzettelijke feiten begaan door de ver-

zekerde 
x Schade door radioactiviteit 
x Schade door asbest 
x Schade aan waarden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Vergoedingslimieten: voor sommige 

waarborgen geldt een 
maximumvergoeding per schade en of 
per jaar, deze kan u terugvinden in de 
Bijzondere en of de Algemene 
Voorwaarden 

! Vrijstelling die u kan terugvinden in de 
Bijzondere Voorwaarden of Algemene 
Voorwaarden 
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Hoeveel bedraagt de waarborgsom ? 
 

 Verzekerde sommen dienen ofwel de 
nieuwwaarde of de werkelijke waarde te 
vertegenwoordigen en worden onder de 
verantwoordelijkheid van de 
verzekeringsnemer vastgesteld. 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 De dekkingen van het contract zijn van toepassing op de in de Bijzondere Voorwaarden 
vermelde locatie(s) of verzekeringsgebied. 

 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van 

de overeenkomst 
• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de 

Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te beperken. 

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden 

  

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. 
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de eindvervaldag 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. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


