TALENSIA
Bedrijfsschade "Plus"
Eenvoudige Risico’s
Specifieke bepalingen

Verzekering Bedrijfsschade “Plus”
Eenvoudige Risico’s

• De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen
• De gemeenschappelijke bepalingen
• De woordenlijst
zijn eveneens van toepassing en beschikbaar op deze cd-rom.

Artikel 1 -

Dekking

Artikel 2 -

Uitsluitingen

Artikel 3 -
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Berekening van de vergoeding
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2.

Verzekering Bedrijfsschade “Plus”
Eenvoudige Risico’s

Artikel 1

-

DEKKING

Wij waarborgen de betaling van vergoedingen bestemd om het bedrijfsresultaat van uw onderneming te
behouden gedurende de uitkeringstermijn, wanneer uw activiteit volledig of gedeeltelijk onderbroken werd
ten gevolge van het overkomen van een schadegeval dat gedekt is 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 hoofdstuk I
– Principes – van titel I – Basisdekkingen zijn eveneens op deze verzekering van toepassing.

B.

Is uitgesloten de bedrijfsschade die voortvloeit uit :
1. de afwezigheid of ontoereikendheid van verzekering van stoffelijke schade aan de aangewezen
goederen;
2. schade aan gebouwen in aanbouw alsook aan uitrustingen en materieel die worden geïnstalleerd
of nog niet in productie gesteld zijn.

Artikel 3

-

VERGOEDINGSGRENS

De vergoeding voor de verzekering Bedrijfsschade Plus is beperkt tot het bedrag vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

Artikel 4

-

BEREKENING VAN DE VERGOEDING

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.
A.

Tijdens de uitkeringstermijn bepalen wij de vergoeding als volgt :
1. Wij berekenen de daling van de bedrijfsopbrengsten te wijten aan de stoffelijke schade, door het
verschil te maken tussen :
• de bedrijfsopbrengsten die zouden zijn geboekt indien de stoffelijke schade zich niet had
voorgedaan;
• en de geboekte bedrijfsopbrengsten.
2. Van het in 1. gevonden bedrag trekken wij alle uitgespaarde kosten af en in het bijzonder de
voorraden en de koopwaar alsook de variabele kosten.
3. Wij vermeerderen het in 2. gevonden bedrag met de extra kosten die met ons voorafgaande
akkoord zijn gemaakt om het bedrijfsresultaat te behouden gedurende de uitkeringstermijn
zonder dat het bedrag van de vergoeding echter groter kan zijn dan dat wat zou zijn toegekend
indien de kosten niet waren gemaakt.
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3.

Verzekering Bedrijfsschade “Plus”
Eenvoudige Risico’s

B.

Er is geen vergoeding verschuldigd ingeval de onderbreking of vermindering van de activiteiten van
uw onderneming beperkt blijft tot de wachttijd.

C.

Bij niet-hervatting van de activiteiten :
1. er is geen vergoeding verschuldigd indien de verzekerde geen activiteiten hervat die identiek zijn
aan die beschreven in de bijzondere voorwaarden binnen de termijn die de experts normaal
vinden voor de hervatting van deze activiteiten;
2. indien evenwel de niet-hervatting van de activiteiten te wijten is aan overmacht, heeft de
verzekerde recht op een vergoeding berekend op basis van de niet-variabele kosten die werkelijk
worden gedragen tijdens een periode die met de uitkeringstermijn overeenstemt, indien de
activiteit was hervat, met uitsluiting van de afschrijvingen en de aan het personeel wegens
bedrijfssluiting betaalde toelagen.

Deze vergoeding is, in voorkomend geval, beperkt opdat het bedrijfsresultaat het resultaat niet overschrijdt
dat tijdens de bovengenoemde periode was verwacht indien de stoffelijke schade zich niet had
voorgedaan.
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4.

Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere
personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het 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 bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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