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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? 
Public & Private Risks is een verzekeringsovereenkomst die tot doel heeft om uw patrimonium te beschermen. Dit 
kan zowel in de hoedanigheid van eigenaar en of huurder/gebruiker. Als specifieke doelgroepen onderscheiden we 
“Real Estate”, “Education & Healthcare” en “Culture, Sports & Leisure”. Er kan gekozen worden voor dekking 
“Brand en Aanverwante gevaren” of “Alle Risico’s behalve”, dit eventueel aangevuld met optionele waarborgen. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
Alternatief 1: Brand en Aanverwante Risico’s (BE 
Global) 
 
 Brand en aanverwante gevaren 
 Waterschade en schade door stookolie 
 Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 
 Natuurrampen 
 Glasbreuk 
 Machinebreuk 
 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Gebouw 
 
 
Alternatief 2: Alle Risico’s behalve (BE Global 
Plus) 
 
 
Optionele Waarborgen (BE Global & BE Global 
Plus) 
 

 Diefstal 
 Verblijf en transport van waarden 
 Alle Risico’s Elektronica 
 Bedrijfsschade exploitatieresultaat 
 Onrechtstreekse verliezen 

 
 

 Per “doelgroep” zijn er specifieke 
uitbreidingen voorzien 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Alternatief 1: Brand en Aanverwante Risico’s 
(BE Global) &  
Alternatief 2: Alle Risico’s behalve (BE Global 
Plus) 
 
Uitgesloten zijn o.a.: 
 
x Opblaasbare structuren, tenten en hun 

inhoud 
x De vervoerde goederen 
x Storing in de levering van buiten-uit van 

alle soorten energie en water 
x Schade aan bouwvallige constructies  
x Opzettelijke feiten begaan door de ver-

zekerde 
x Misbruik van vertrouwen, verduistering, 

bedrog en chantage 
x Oorlog of gelijkaardige feiten, burger-

oorlog, muiterij, krijgswet of staat van 
beleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
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 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

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

 Via clausulering kunnen tevens, al dan niet tijdelijke, uitbreidingen worden voorzien 
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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 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. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


