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Alle Risico's Behalve

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?
Het is een verzekering « Alle Risico's Behalve » voor ondernemingen. Zij dekt de goederen die worden bepaald in de bijzondere
voorwaarden tegen alle risico's, behalve de uitsluiting die het contract vermeldt.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

1. B
 asiswaarborg: Materiële Schade
1. Uitgesloten goederen
✗✗ Elektronische uitrusting voor administratieve en boekhoudkunSchadeloosstelling voor alle materiële schade aan de verzekerde
dige gegevensverwerking en telefooncentrales
goederen of voor de verdwijning van goederen, te wijten aan een
✗
✗
Bodem, water, wegen, kanalen, dijken, pieren, bruggen, tunnels
plotselinge, onvoorzienbare of onafwendbare gebeurtenis
✗✗ Goederen die vervoerd worden
ingevolge een niet uitgesloten gevaar of schade.
2. Andere belangrijkste uitsluitingen
2. Uitbreiding van de basiswaarborg
✗✗ Oorlog of gelijkaardige feiten, burgeroorlog, terrorisme
Er kan ook dekking zijn voor de schade die in principe uitgesloten is
✗✗ Ontploffing van springstoffen
van de basiswaarborg en veroorzaakt werd door:
✗✗ Wind, storm, regen, hagel, sneeuw, zand of stof aan roerende
✓✓de inwerking van elektriciteit in al haar vormen,
goederen in de open lucht of aan gebouwen en de inhoud ervan
✓✓gisting,
✗✗ Waardeverminderingen van esthetische aard
✓✓temperatuurverandering,
✗✗ Alle immateriële schade
✓✓breuk, defect of panne van machines en elektronische apparatuur,
✗✗ Onverklaarbare verdwijning van verzekerde goederen
✓✓ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur of appretuur,
✗✗ De aanwezigheid of verspreiding van asbest (inclusief
✓✓ontwerp- en fabricagefouten en -gebreken, gebruik van
asbestvezels of producten)
gebrekkige materialen, eigen gebrek,
✗✗ Elk verlies of wijziging van elektronische gegevens of van
✓✓diefstal, afpersing en gelijkaardige misdrijven,
programma’s
✓✓storing in de levering van buitenuit van alle soorten van
✗✗ De werken aan verzekerde goederen (bijv. verbouwen,
energie, water en industriële vloeistoffen,
behandelen, bouwen, herstellen of afbreken)
✓✓natuurrampen (overstroming en vloedgolf, aardbeving ...).
✗
✗
Pollutie tenzij de schade het gevolg is van een gebeurtenis die
3. Optionele waarborgen: Bedrijfsschade
nergens anders uitgesloten is en die zich voordeed in de
✓✓De maatschappij waarborgt de betaling van vergoedingen om het
verzekerde vestiging
bedrijfsresultaat van uw verzekerde onderneming te behouden
✓✓De maatschappij verbindt er zich ook toe de verzekerde te
vergoeden voor de volgende waarborguitbreidingen wanneer
de bijzondere voorwaarden dat voorzien:
−− verbod van toegang,
−− in gebreke blijven van leveranciers,
−− in gebreke blijven van klanten,
−− gewaarborgd weekloon,
−− bijkomende extra kosten.
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Wat is verzekerd? (vervolg)
4. Verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen worden vastgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer. Bij schade,
vergoeding volgens de waarde voorzien in de algemene
voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Vrijstelling: er kan een vrijstelling voorzien worden in de
bijzondere voorwaarden die afgehouden zal worden van de
vergoeding.
!! Bij gebrek aan wederopbouw van de beschadigde verzekerde
goederen: vergoeding van 80% van de geschatte schade of 40%
van de geschatte schade in geval van criminele feiten.
!! Uw vergoeding voor schade aan het gebouw en de inhoud zal
verminderd worden met het slijtagepercentage uit de
algemene voorwaarden

Waar ben ik gedekt?
Op het adres dat in uw contract staat.

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. Het contract dat voor een duur van een
jaar of meer wordt aangegaan, wordt stilzwijgend verlengd voor periodes van een jaar.

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.

