
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1.  Basiswaarborgen
De dekking omvat:

 ✓de specifieke voorwerpen (hef- en hijstoestellen, werftoestellen 
en mobiele installaties) die op de inventaris voorkomen en die 
zich op de aangeduide plaatsen bevinden,
 ✓diefstal en/of poging tot diefstal, mits klacht werd ingediend bij 
de overheden binnen 24 uur na de vaststelling van de diefstal.

2.  Aanvullende waarborgen
De maatschappij kent bijkomende waarborgen toe tegen een 
bijkomende premie:

 ✓andere materiële schade dan deze veroorzaakt door brand en 
ontploffing aan voetstukken en funderingen van de verzekerde 
voorwerpen,
 ✓afbraakkosten gemaakt om de verzekerde voorwerpen te 
herstellen of te vervangen,
 ✓kosten voor wederopbouw,
 ✓kosten om de verzekerde voorwerpen uit het water te halen of 
vrij te maken,
 ✓sleepkosten,
 ✓binnen de perken bepaald in de algemene voorwaarden, 
kosten voor:
– werkzaamheden uitgevoerd buiten de normale werkuren,
– buitenlandse technici,
– versneld vervoer.

Belangrijkste uitsluitingen
De volgende schade wordt niet beschouwd als 'machinebreuk':

 ✗ instorting, verzakking of verschuiving van afval- of slakkenberg,
 ✗ wassen van waterlopen of van ondergronds water, 
ontoereikende waterafvoer langs de riolen,

 ✗ elke natuurramp (aardbeving, overstroming en sterke wind van 
minstens 160 km/u),

 ✗ gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de 
verzekering,

 ✗ delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig 
vervangen moeten worden (kabels, kettingen, dichtingen ...),

 ✗ brandstoffen, vloeistoffen, smeermiddelen, harsen, 
katalysatoren en, in het algemeen, alle verbruiksstoffen,

 ✗ schade door asbest of de verspreiding ervan,
 ✗ schilfers, krassen, deuken, alsook elke schade van esthetische aard.

 Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Er is onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van 
een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde

 ! Een vrijstelling van 2 % van de verzekerde waarde met een 
minimum van 250 € en een maximum van 1.500 €

 ! Bij diefstal: minimum 10 % van de basisvrijstelling, maximum 5 
maal de basisvrijstelling.
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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn 
niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het 
product en ook uw verplichtingen en die van de maatschappij.

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering Machinebreuk is een speciaal voor zelfstandigen en ondernemingen ontworpen verzekering die de materiële schade dekt 
aan hef- en hijstoestellen, werftoestellen en mobiele installaties ten gevolge van onvoorziene en plotselinge gebeurtenissen. De herstel-
lingskosten van uw productiemateriaal zijn gedekt, zelfs deze die te wijten zijn aan een interne oorzaak.
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 Waar ben ik gedekt?

Uw verzekeringsdekking omvat alleen de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden, tenzij anders bepaald in uw contract.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve 
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be.

 Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling 
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


