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2.

Forfaitaire Bedrijfsschadeverzekering
Eenvoudige Risico’s
Artikel 1

-

DEKKING

Wij dekken de betaling van forfaitaire vergoedingen bepaald in de bijzondere voorwaarden die bedoeld zijn
om uw bedrijfsresultaat te handhaven gedurende de uitkeringstermijn wanneer uw activiteit geheel of
gedeeltelijk onderbroken werd ten gevolge van een schadegeval gedekt door titel I – Basisdekkingen van
de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s, met uitsluiting van de dekking Natuurrampen.
Indien u de verzekering Alle Risico’s Informatica & Elektrische en elektronische installaties onderschreven
heeft, breiden wij onze tussenkomst uit tot de bedrijfsschade voortvloeiend uit schade aan het in het kader
van deze verzekering verzekerde materieel.
Wij beperken echter onze tussenkomst tot de bedrijfsschade voortvloeiend uit een schadegeval dat gedekt
is volgens de voorwaarden van toepassing voor schadegevallen gedekt door titel I – Basisdekkingen – van
de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s, met uitsluiting van de dekking Natuurrampen. Dat schadegeval
kan zich voordoen :
•

hetzij in het gebouw;

•

hetzij in de omgeving van het gebouw, wanneer het geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is
geworden door de versperring van de weg of de galerij waarin het gelegen is.

Artikel 2

-

UITSLUITINGEN

De algemene uitsluitingen van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s opgenomen in het hoofdstuk I –
Principes – van titel I – Basisdekkingen zijn eveneens van toepassing op deze verzekering.
Uitgesloten is de bedrijfsschade die voortvloeit uit het ontbreken of de ontoereikendheid van de
verzekering van de stoffelijke schade veroorzaakt aan de aangewezen goederen.

Artikel 3

-

VERGOEDINGSMODALITEITEN

Wanneer het schadegeval zich in het gebouw voordoet, wordt de vergoeding als volgt berekend :
•

per dag van volledige onderbreking van de beroepsactiviteiten : de dagvergoeding waarvan het
bedrag vermeld is in de bijzondere voorwaarden;

•

per dag van gedeeltelijke onderbreking van de beroepsactiviteiten : een deel van de dagvergoeding
dat overeenstemt met het percentage van gedeeltelijke onderbreking van de beroepsactiviteiten.

Wanneer het schadegeval zich in de omgeving van het gebouw voordoet en het gebouw door de versperring
van de weg of de galerij waarin het gelegen is, geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is, komt de
dagvergoeding overeen met het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden.
De uitkeringstermijn gaat van start na verloop van een wachttijd van 2 werkdagen behalve voor de gevaren
bepaald in de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s – Brand en gelijkgestelde gevaren, voor dewelke geen
enkele wachttijd wordt vastgesteld. Ze kan niet langer zijn dan 12 opeenvolgende maanden. Ze eindigt op
de dag waarop uw onderneming opnieuw in het bezit is van al haar productie- en bedrijfsmiddelen.
De vergoeding is niet verschuldigd voor de dagen waarin de beroepsactiviteit niet uitgevoerd zou zijn, bij
afwezigheid van schadegeval.
Wanneer het bedrag van de in de bijzondere voorwaarden vermelde dagvergoeding 250 EUR overschrijdt,
zal het totaalbedrag van de vergoeding verschuldigd bij een gedekt schadegeval nooit de werkelijk geleden
bedrijfsschade mogen overschrijden. Wij behouden ons het recht voor om bewijsstukken te vragen.
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3.

Forfaitaire Bedrijfsschadeverzekering
Eenvoudige Risico’s
In geval van stopzetting van het bedrijf, na het zich voordoen van een schadegeval die te wijten is aan een
geval van overmacht, storten wij gedurende maximum 3 maanden een vergoeding die niet meer bedraagt
dan 25 % van de contractueel bepaalde dagvergoeding.
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4.

Als overheidsdienst of door de overheid gesubsidieerde instelling neemt u beslissingen die
invloed hebben op het algemeen belang. Maar ook de belangen van uw medewerkers en uw
middelen moeten beschermd worden.
AXA maakt het zich tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de risico’s verbonden
aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw
preventiepolitiek.
Wij helpen u bij:
•

het anticiperen op de risico’s

•

het beschermen en motiveren van uw personeel

•

het beschermen van uw lokalen, voertuigen en werkmiddelen

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden
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