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Algemene voorwaarden Natuurrampen
op 01/03/06

U geniet van de huidige dekking
■ als u de dekking aardbeving hebt onderschreven
■ vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28
februari 2006 als u geen dekking aardbeving hebt onderschreven
De eventeel in uw contract voorziene dekkingen voor de gevaren "natuurrampen"
of "aardbeving", "overstroming", "opstuwen of overlopen van de openbare riolen",
en "aardverschuiving of grondverzakking" worden vervangen door de volgende
nieuwe dekkingen. Deze dekking is dus van toepassing niettegenstaande alle
andersluidende bepalingen die in uw contract Brand zouden worden voorzien en
wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de algemene voorwaarden van de verzekering
■ Comfort Thuis uitgave 10-2004 voor eenvoudige risico’s Woning, of
■ Extensia Brand uitgave 04-2005 voor de eenvoudige risico’s Kleine
Ondernemeningen, of
■ van toepassing voor de eenvoudige risico’s Middelgrote Ondernemingen.
Overstroming
Voorwerp
Elk buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën die het gevolg is van
atmosferische neerslag, smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede de
overstromingen, het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen, de aardverschuivingen of
-verzakkingen die eruit voortvloeien.

■
■

■

■

■
■
■

■

■
■

de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn
de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in
afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de
verzekerde dienen
de tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, de afsluitingen en hagen van om
het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, alsook de
luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen
de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud,
behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn
de gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen
de vervoerde goederen
de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten of
door internationale overeenkomsten
de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten
en de bosaanplantingen
schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen
diefstal, vandalisme, roerende en onroerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of poging
tot diefstal, en daden van kwaadwilligheid die mogelijk gemaakt werden of vergemakkelijkt door
een verzekerd schadegeval
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Uitsluitingen
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■
■

■

de schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog
de inhoud van de kelders die op minder dan 10 cm van de grond is opgesteld met uitzondering
van de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd. Onder kelder
verstaat men elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50
centimeter onder het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het
gebouw, met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor uitoefening
van een beroep zijn ingericht
een gebouw (of het gedeelte ervan) met inbegrip van de inhoud ervan als dit werd gebouwd na
de eerste dag van de achttiende maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de risicozones en het zich in een risicozone bevindt.

Vrijstelling : 906,69 euro aan index consumptieprijzen 177,83
(1011,16 euro aan index consumptieprijzen van februari 2006)
Eerste hulp : de dekking blijft verworven
Dekkingsuitbreidingen : de volgende plaatsen worden eveneens verzekerd
■ uw nieuw adres
■ de inhoud die tijdelijk verplaatst werd in een vakantieverblijf
Keuzedekkingen : als u de dekking onrechtstreekse verliezen onderschreven hebt, blijft deze
dekking van toepassing na een schadegeval overstroming; de andere keuzedekkingen zoals diefstal,
gestald voertuig, Rechtsbijstand woning zijn niet van toepassing.
Aanvullende dekkingen : worden eveneens gedekt
de reddingskosten
■ de kosten voor het opruimen en slopen
■ de kosten van voorlopig logies
■

Overlopen of opstuwen van de openbare riolen
■

Voor de normale woningen en de handelszaken
Voorwerp
een overlopen of een opstuwing van de openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het
water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.
Uitsluitingen
Schade
■ voortvloeiend uit kernongevallen
■ aan de domotica-installatie voor het bedrag dat 10.000 EUR overschrijdt, behoudens anders
luidende vermelding in de bijzondere voorwaarden
■ wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de schade en deze werken.
Vrijstelling : 184,23 euro aan index consumptieprijzen 177,83
(205,45 euro aan index consumptieprijzen van februari 2006)
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Eerste hulp : de dekking blijft verworven
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Dekkingsuitbreidingen : de contractuele dekkingsuitbreidingen blijven verworven
■ garage gelegen op een ander adres
■ vervangverblijf
■ vakantieverblijf
■ studentenkamer
■ rusthuis
■ lokaal gebruikt naar aanleiding van een familiefeest
■ nieuw adres
Keuzedekkingen : als u ze onderschreven hebt, blijven de dekkingen diefstal, onrechtstreekse
verliezen, Rechtsbijstand woning van toepassing na een schadegeval overlopen of opstuwen van
openbare riolen; slechts de dekking gestald voertuig is niet van toepassing.
Aanvullende dekkingen : alle andere aanvullende dekkingen van uw contract blijven gedekt,
d.w.z.
■ reddingskosten
■ kosten voor het opruimen en slopen
■ kosten voor bewaring en opslag
■ kosten van voorlopig logies
■ gebruiksderving van onroerend goed
■ kosten verbonden aan de dekkingen schade door water en schade door minerale olie
■ kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit
■ kosten verbonden aan de dekking breken en barsten van glas
■ kosten voor het heraanleggen van de tuin
■ expertisekosten
■ voorschieten van geld

■

Voor de ander woningen (d.w.z. : buildings, chalets, kastelen, caravans)
Voorwerp
Een overlopen of een opstuwing van de openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het
water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.
Uitsluitingen

■

■

■

■
■
■

■

■

de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vast
gemaakt zijn;
de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of
in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf
van de verzekerde dienen;
de tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, de afsluitingen en hagen
van om het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen,
terrassen, alsook de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen;
de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele
inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
de gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen;
de vervoerde goederen;
de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere
wetten of door internationale overeenkomsten;
de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de
teelten en de bosaanplantingen;
schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet : www.axa.be - Tel. : (02) 678 61 11 - Fax : (02) 678 93 40 - RPR/BTW BE 404 483 367

4800197-03/2006v2

■

4/6

■

■
■

■

diefstal, vandalisme, roerende en onroerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of
poging tot diefstal, en daden van kwaadwilligheid die mogelijk gemaakt werden of
vergemakkelijkt door een verzekerd schadegeval,
de schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog.
de inhoud van de kelders die op minder dan 10 cm van de grond is opgesteld met
uitzondering van de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn
bevestigd. Onder kelder verstaat men elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich
bevindt op meer dan 50 centimeter onder het niveau van de hoofdingang die leidt naar
de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend als
woonvertrekken of voor uitoefening van een beroep zijn ingericht
een gebouw (of het gedeelte ervan) met inbegrip van de inhoud ervan als dit werd
gebouwd na de eerste dag van de achttiende maand na de publicatie in het Belgisch
Staatsblad van de risicozones en het zich in een risicozone bevindt.

Vrijstelling : 906,69 euro aan index consumptieprijzen 177,83
(1011,16 euro aan index consumptieprijzen van februari 2006)
Eerste hulp : de dekking blijft verworven
Dekkingsuitbreidingen : de volgende plaatsen worden eveneens verzekerd
■ uw nieuw adres
■ de inhoud die tijdelijk verplaatst werd in een vakantieverblijf
Keuzedekkingen : als u de dekking onrechtstreekse verliezen onderschreven hebt, blijft deze
dekking van toepassing na een schadegeval overlopen of opstuwen van openbare riolen; de
andere keuzedekkingen zoals diefstal, gestald voertuig, Rechtsbijstand woning zijn niet van
toepassing.
Aanvullenden dekkingen : worden eveneens gedekt
■ de reddingskosten
■ de kosten voor het opruimen en slopen
■ de kosten van voorlopig logies

Aardbeving
Voorwerp
Elke aardbeving van natuurlijke oorsprong
■ geregistreerd met een magnitude van minstens vier graden op de schaal van Richter of
■ die tegen dit gevaar verzekerbare goederen gelegen in een straal van 10 km van het
aangeduide gebouw vernietigt, breekt of beschadigt,
alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen, de
aardverschuivingen of -verzakkingen die eruit voortvloeien.
Uitsluitingen
Schade
voortvloeiend uit kernongevallen
■ aan de domotica-installatie voor het bedrag dat 10.000 EUR overschrijdt, behoudens
andersluidende vermelding in de bijzondere voorwaarden
■ aan de binnenkoeren van het gebouw
■ wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de schade en deze werken
■ het bouwvallige gebouw (d.w.z. wanneer de slijtage van het beschadigde gedeelte groter is
dan 40 %) en de inhoud ervan.
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Vrijstelling : 906,69 euro aan index consumptieprijzen 177,83
(1011,16 euro aan index consumptieprijzen van februari 2006)
Eerste hulp : de dekking blijft verworven
Dekkingsuitbreidingen : de contractuele dekkingsuitbreidingen blijven verworven
■ garage gelegen op een ander adres
■ vervangverblijf
■ vakantieverblijf
■ studentenkamer
■ rusthuis
■ lokaal gebruikt naar aanleiding van een familiefeest
■ nieuw adres
Keuzedekkingen : als u ze onderschreven hebt, blijven de dekkingen diefstal, onrechtstreekse
verliezen, Rechtsbijstand woning van toepassing na een schadegeval aardbeving; slechts de dekking
gestald voertuig is niet van toepassing.
Aanvullende dekkingen : alle andere aanvullende dekkingen van uw contract blijven gedekt, d.w.z.
■ reddingskosten
■ kosten voor het opruimen en slopen
■ kosten voor bewaring en opslag
■ kosten van voorlopig logies
■ gebruiksderving van onroerend goed
■ kosten verbonden aan de dekkingen schade door water en schade door minerale olie
■ kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit
■ kosten verbonden aan de dekking breken en barsten van glas
■ kosten voor het heraanleggen van de tuin
■ expertisekosten
■ voorschieten van geld

Aardverschuiving of grondverzakking (niet ten gevolge van een aardbeving)
Voorwerp
een aardverschuiving of grondverzakking, te weten een beweging van een belangrijke massa van
de bodemlaag die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een
natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving.
Uitsluitingen

■

■

■

■
■

de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan
vastgemaakt zijn;
de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in
afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de
verzekerde dienen;
de tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, de afsluitingen en hagen van
om het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen,
alsook de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen;
de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele
inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
de gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen;
de vervoerde goederen;
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■

■

■
■

■

de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten
of door internationale overeenkomsten;
de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de
teelten en de bosaanplantingen;
schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen
diefstal, vandalisme, roerende en onroerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of
poging tot diefstal, en daden van kwaadwilligheid die mogelijk gemaakt werden of
vergemakkelijkt door een verzekerd schadegeval,
de schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog.

Vrijstelling : 906,69 euro aan index consumptieprijzen 177,83
(1011,16 euro aan index consumptieprijzen van februari 2006)
Eerste hulp : de dekking blijft verworven
Dekkingsuitbreidingen : de volgende plaatsen worden ook verzekerd
■ uw nieuw adres
■ de inhoud dat tijdelijk verplaatst is in een vakantieverblijf
Keuzedekkingen : als u de dekking onrechtstreekse verliezen onderschreven hebt, blijft deze
dekking van toepassing na een schadegeval overstroming; de andere keuzedekkingen zoals diefstal,
gestald voertuig, Rechtsbijstand woning zijn niet van toepassing.
Aanvullende dekkingen : worden eveneens gedekt
■ de reddingskosten
■ de kosten voor het opruimen en slopen
■ de kosten van voorlopig logies

Wat gebeurt er met de Woning-Joker ?
Als uw contract van een Woning-Joker geniet, blijft deze Joker eveneens van toepassing op
de dekking Natuurrampen; bijgevolg kunt U uw Joker gebruiken als U het slachtoffer bent
van één van de hierbovenvermelde gevaren.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet : www.axa.be - Tel. : (02) 678 61 11 - Fax : (02) 678 93 40 - RPR/BTW BE 404 483 367

4800197-03/2006v2

Tussenkomstgrensbedrag
Voor elk schadegeval in verband met de huidige dekking "Natuurrampen", beperken we
onze tussenkomst overeenkomstig artikel 68-8 §2 van de wet van 25 juni 1992.

