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Bedrijfsschade Aangegeven bedrag
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Specifieke bepalingen

Verzekering Bedrijfsschade Aangegeven bedrag
Eenvoudige Risico’s
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2.
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Artikel 1

-

DEKKING

Wij dekken de betaling van vergoedingen bestemd om uw bedrijfsresultaat gedurende de uitkeringstermijn
te behouden wanneer de activiteiten die bijdragen tot het behalen van uw omzet, geheel of gedeeltelijk
onderbroken of verminderd zijn ten gevolge van het zich voordoen van een schadegeval dat gedekt is 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.

Artikel 2

-

UITSLUITINGEN

A.

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.

B.

Is eveneens uitgesloten de bedrijfsschade die voortvloeit uit:
•

het ontbreken of de ontoereikendheid van de verzekering van de stoffelijke schade veroorzaakt
aan de aangewezen goederen;

•

schade aan gebouwen in aanbouw alsook aan uitrustingen en materieel die worden geïnstalleerd
of nog niet in productie gesteld zijn.

Artikel 3

-

AANGEGEVEN BEDRAG - UITKERINGSTERMIJN

A.

Het aangegeven bedrag alsook de maximale duur van de uitkeringstermijn worden op uw eigen
verantwoordelijkheid vastgesteld.

B.

Om de toepassing van de evenredigheidsregel van de bedragen te voorkomen, moet het
aangegeven bedrag op ieder ogenblik minstens gelijk zijn aan het aan te geven bedrag, d.w.z. aan
het totaal van de bedrijfsopbrengsten die, bij afwezigheid van het gedekt schadegeval zou
verwezenlijkt zijn voor de periode van twaalf maanden (of voor een periode gelijk aan de
uitkeringstermijn indien deze twaalf maanden overschrijdt), die volgt op de datum van het gedekt
schadegeval, verminderd met de variabele kosten voor die periode.

C.

Het aangegeven bedrag en de uitkeringstermijn vormen de grens van onze verbintenissen, onder
voorbehoud van de aanpassing van het aangegeven bedrag overeenkomstig de bepalingen van
artikel 4.

Artikel 4
A.

-

AANPASBAARHEID

De evenredigheidsregel van de bedragen wordt slechts toegepast indien het aan te geven bedrag
hoger is dan het aangegeven bedrag, verhoogd met het in de bijzondere voorwaarden vastgestelde
aanpasbaarheidspercentage.
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3.

Verzekering Bedrijfsschade Aangegeven bedrag
Eenvoudige Risico’s
B.

U moet ons binnen 180 dagen na de afsluiting van ieder boekjaar het tijdens het genoemde
boekjaar geboekte totaal van de bedrijfsopbrengsten meedelen, alsook het bedrag van de variabele
kosten die op dat boekjaar betrekking hebben. Indien het detail van de variabele kosten niet wordt
meegedeeld binnen de door ons bepaalde termijn, zal de premieafrekening forfaitair worden
opgesteld op basis van 20 % van de variabele kosten.
Indien, in de loop van dat boekjaar een schadegeval aanleiding heeft gegeven tot schadevergoeding,
wordt de invloed ervan op de mee te delen bedragen buiten beschouwing gelaten.

C.

Indien het krachtens paragraaf B meegedeelde bedrag lager is dan het bedrag dat voor het boekjaar
in kwestie is aangegeven, zullen wij u de premie terugbetalen die overeenstemt met de vastgestelde
overschatting, zonder dat deze terugbetaling het bedrag mag overschrijden dat verkregen wordt door
toepassing van het percentage van aanpasbaarheid aan de voor het genoemde boekjaar geboekte
premie.

D.

Indien het krachtens paragraaf B meegedeelde bedrag hoger is dan het bedrag dat voor het
boekjaar in kwestie is aangegeven, zullen wij een aanvullende premie innen die overeenstemt met
de vastgestelde onderschatting, zonder dat deze aanvullende premie het bedrag mag overschrijden
dat verkregen wordt door toepassing van het percentage van aanpasbaarheid aan de voor het
genoemde boekjaar geboekte premie.

E.

Indien de aangifte niet gedaan wordt binnen de in paragraaf B bepaalde termijn, wordt de
toepassing van dit artikel van rechtswege geschorst en zullen wij van u een premietoeslag eisen die
gelijk is aan het bedrag dat verkregen wordt door toepassing van het percentage van
aanpasbaarheid aan de voor het betrokken boekjaar geboekte premie.

F.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de juistheid van de door u meegedeelde bedragen na
te gaan, onder andere door inzage van uw boekhouding.

Artikel 5
A.

-

BEREKENING VAN DE VERGOEDING

De vergoeding wordt als volgt bepaald:
1.

door de bedrijfsschade als volgt te berekenen:
a. de daling van de bedrijfsopbrengsten, opgelopen tijdens de uitkeringstermijn en
uitsluitend te wijten aan een gedekt schadegeval, vaststellen door het verschil te maken
tussen:
•

de voor die periode verwachte bedrijfsopbrengsten indien het gedekt schadegeval zich
niet had voorgedaan, door alle omstandigheden in aanmerking te nemen die invloed
zouden hebben op deze opbrengsten, en

•

de bedrijfsopbrengsten die tijdens dezelfde periode door de onderneming zelf of voor
haar rekening gerealiseerd worden, in de omschreven vestigingen of elders;

b. het onder a verkregen resultaat te verminderen met de waarde van:
•

•
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de tijdens de uitkeringstermijn ten gevolge van een gedekt schadegeval gerealiseerde
besparingen voor wat betreft:
-

de koopwaar,

-

de andere variabele kosten.

de tijdens de uitkeringstermijn gerealiseerde financiële opbrengsten ten gevolge van
het gedekt schadegeval;

4.

Verzekering Bedrijfsschade Aangegeven bedrag
Eenvoudige Risico’s
c. het onder b verkregen resultaat vermeerderen met de eventuele extra kosten die met
onze toestemming gemaakt werden om het bedrijfsresultaat tijdens de uitkeringstermijn
te behouden. Het bedrag van de vergoeding mag echter niet hoger zijn dan dat wat
toegekend zou zijn indien die kosten niet waren gemaakt;
2.

door van het onder 1 verkregen bedrag het in de bijzondere voorwaarden bepaalde eigen
risico of de impact van de wachttijd af te trekken;

3.

door het onder 2 verkregen bedrag evenredig te verminderen wanneer het aangegeven
bedrag lager is dan dat wat overeenkomstig artikel 3 B aangegeven had moeten worden,
onverminderd de eventuele toepassing van de evenredigheidsregel van de premie, zoals
beschreven in de gemeenschappelijke bepalingen.

B.

Er is geen vergoeding verschuldigd in geval van een onderbreking of vermindering van de
activiteiten, die de wachttijd niet overschrijdt.

C.

Niet-hervatting van de activiteiten
1.

Er is geen vergoeding verschuldigd indien de verzekerde de activiteiten beschreven in de
bijzondere voorwaarden niet hervat, binnen een termijn die de experts voor de hervatting van
die activiteiten normaal achten.

2.

Indien het niet hervatten van de activiteiten te wijten is aan overmacht, heeft de verzekerde
recht op een vergoeding berekend op basis van de niet variabele kosten die hij werkelijk
gedragen zou hebben gedurende een periode die overeenkomt met de uitkeringstermijn
indien de activiteiten hervat waren geweest, met uitsluiting van de afschrijvingen en de aan
het personeel betaalde vergoedingen wegens sluiting van de onderneming. Die
schadevergoeding wordt eventueel beperkt om te voorkomen dat het bedrijfsresultaat hoger
zou zijn dan datgene dat tijdens de voornoemde periode bereikt zou zijn indien het gedekt
schadegeval zich niet had voorgedaan. Het aldus verkregen resultaat kan verminderd worden
door toepassing van andere contractuele bepalingen, zoals beschreven in de
gemeenschappelijke bepalingen.

D.

Alle fiscale lasten die op de schadevergoeding betrekking hebben, worden door de begunstigde
gedragen.

E.

De boeten of straffen die de verzekerde oploopt wegens vertraging in leveringen of
dienstverleningen of om enige andere reden, blijven ten laste van de verzekerde.

F.

In overeenstemming met het vergoedingsprincipe, wordt de vergoeding bekomen in het kader van
deze verzekering niet gecumuleerd met een niet-forfaitaire vergoeding die verschuldigd kan zijn
krachtens een dekking die u onderschreven heeft in het kader van een andere verzekering.
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5.

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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