Verzekeringsvoorstel
Machinebreuk
Verzekering voor hef- en werftoestellen

Beschrijving van de onderneming – verzekeringnemer

Makelaarskantoor

Naam:
Ondernemingsnr.:
Adres / maatschappelijke zetel:

Kantoor:
Contactpersoon:

Tel. :
Beschrijf beknopt de activiteiten:

Tel.:
E-mail:
Agentschapsrekeningnr.:

Beschrijving van het te verzekeren toestel
Beschrijving:
Merk:
Type:
Bouwjaar:
Serienr.:
Waarde:
Gewenste aanvangsdatum:

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097
om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214.61.11 - 15OCT162

Uw contact
BOAR KMO
Tel. : 02-214 75 30
Fax : 02-214 70 14
E-mail : boar.kmo@allianz.be
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Belangrijke informatie voor een offerte
Het te verzekeren toestel
is een hef-of werftoestel van maximum 250.000 euro

ja

nee

is maximum 5 jaar oud

ja

nee

wordt gebruikt in België of tot maximum 100 km buiten de landsgrenzen maar niet op pontons
of drijvende toestellen

ja

nee

is niet bestemd voor verhuur/ gebruik door derden

ja

nee

is geen breker, breekmolen, toestel voor ontginning van mijnen/steengroeven
of 'tunnelboormachines'

ja

nee

Ja, het toestel beantwoordt:

Nee, het toestel beantwoordt niet:

 aan alle voorwaarden van de checklist

 aan alle voorwaarden van de checklist
Stuur een e-mail door naar boar.kmo@allianz.be voor
een tariefberekening op maat.

Kies uw dekking
Dekkingen

�

Prijs*

Basisdekking (inclusief brand, externe risico's en diefstal)

€ (8,5 °/°°)

Transport buiten de site tot 100 km buiten België

€ (3 °/°°)

Extra kosten

€ (1 °/°°)

Uw total premie
*De hierboven vermelde premies en premievoeten moeten nog verhoogd worden met +9,90 % taksen. De minimum nettopremie bedraagt 200 euro.

Uw vrijstelling

�

2% van de verzekerde waarde met minimum 250 euro en een maximum van 1.500 euro

�

Bij diefstal: 10% minimum basisvrijstelling, maximum 5x basisvrijstelling

Handtekening klant

€*
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Uw dekking
1. Basisdekking
In werking of stilstaand, tijdens het verplaatsen of het (de)monteren, uw werftoestel is onder andere verzekerd tegen:

�

constructiegebreken of montagefouten (loskomen
van delen, abnormale spanning, vermoeidheid van
materialen,…)

�

inwerking van elektriciteit (kortsluiting, boogvorming,…)

�

schade door onhandigheid, toevallige nalatigheid,
onervarenheid van personeelsleden van de verzekerde of
van derden, enz.

�

wind, storm, vorst, kruien van ijs, bliksem

�

overhitting, gebrek aan water

�

vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde vaste of
vloeibare substantie, enz.

�

brand en ontploffing

�

vandalisme of kwaadwilligheid

�

diefstal of poging tot (onder voorwaarden)

�

ineenstorting van bouwwerken waarin de machines zich
bevinden

�

grondverzakking of – verschuiving

2. Uitbreiding Transport
Dekt het verkeersrisico, zowel op de openbare weg als op werven (laden en afladen inbegrepen).
3. Uitbreiding 'Extra kosten'
Verzekert de:

�

kosten om de verzekerde voorwerpen uit het water te
halen of vrij te maken

�

kosten voor de werkzaamheden die buiten de normale
werkuren uitgevoerd zijn

�

kosten voor het inschakelen van technici uit het
buitenland

�

kosten voor het versneld vervoer

Interventielimiet: tot beloop van 2.500 € per waarborg en 5.000 € per schadegeval voor alle waarborgen samen.
Meer info? Raadpleeg de algemene voorwaarden ‘Machine Breuk’ (AD1090NL – 062014) op www.allianz.be.
Berekening van de afschrijving bij schade
De afschrijvingen worden als volgt bepaald:

�

voor de wikkelingen van elektrische motoren, generatoren en transformatoren en voor de elektrische toestellen met
zwakstroomvoeding: 5% per jaar, met een maximum van 50%

�

voor de vergoedbare schade aan de pompen van allerlei aard, hydraulische systemen, aan de overbrengings-, stuur-, ophangingsof werkonderdelen: 10 % per jaar, met een maximum van 50%

�

voor de vergoedbare schade aan de niet-elektrische motoren: 10 % per jaar, met een maximum van 50%

�

voor de niet nader bepaalde andere onderdelen van het beschadigde voorwerp, worden de afschrijvingen voor veroudering en
technische waardevermindering bepaald volgens expertise.

Deze afschrijvingen worden berekend vanaf het bouwjaar, de laatste vervanging of de laatste nieuwe wikkeling.
Dit is geen offerte en bindt dus in geen geval de partijen tot het sluiten van het contract. Indien Allianz Benelux echter na ontvangst van
dit document 30 dagen heeft laten verlopen zonder kennisgeving aan de verzekeringnemer van haar weigering het risico te verzekeren of
van haar beslissing de verzekering afhankelijk te maken van een aangevraagd onderzoek of expertise, verbindt zij zich ertoe het contract
te sluiten. Opgelet, uw handtekening op dit document betekent niet dat er al dekking begint te lopen.
De premievoeten in dit document zijn geldig tot 31.12.2016 (zonder afbreuk te doen aan het recht van de maatschappij om deze cijfers
intussen te wijzigen). Download de laatste versie van het verzekeringsvoorstel op Prolink net.
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen
De persoonsgegevens die U aan Allianz Benelux n.v. meedeelt, zijn uitsluitend bestemd voor de volgende doelstellingen: evaluatie
van de verzekerde risico's, beheer van de commerciële relatie, van het verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen,
controle van de portefeuille, voorkoming van misbruiken en fraudes. Enkel voor deze doeleinden kunnen zij ,indien noodzakelijk, worden
overgemaakt aan een herverzekeraar, expert of een raadsman. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de diensten onderschrijving en
schadebeheer alsook voor de Dienst Juridische Zaken en Compliance bij een eventueel geschil of bij een controle, en voor de Dienst Audit
in het strikte kader van de haar toevertrouwde opdrachten.
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van zijn persoonlijke gegevens die in het bestand zijn opgenomen
door een gedagtekend en ondertekend verzoek in te dienen bij de dienst:
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel.

Klachtenbehandeling
Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Elke klacht aangaande de uitvoering van het contract kan je richten aan:
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax : 02/547.59.75, info@ombudsman.as of
• de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax : 02/214.61.71, klachten@allianz.be.
U blijft steeds het recht hebben om een rechtsvordering in te stellen.

