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VERZEKERING BEDRIJFSSCHADE PLUS

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 zich voordoen van een schadegeval dat de aangewezen goederen treft en gedekt is door
titel 2 - hoofdstuk 1 Brand en gelijkgestelde gevaren van de specifieke bepalingen Brand Speciale Risico’s.
Wanneer u de verzekering .Com onderschreven hebt, stellen wij het materieel gedekt in het kader van deze
verzekering gelijk met aangewezen goederen en komen wij tussen voor de bedrijfsschade ten gevolge van
het zich voordoen van een, volgens de voorwaarden van toepassing op schadegevallen gedekt door titel 2 –
hoofdstuk 1 Brand en gelijkgestelde gevaren, gedekt schadegeval.

Artikel

2 -

KEUZEDEKKINGEN

Mits bijpremie en uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, waarborgen wij 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 2 - hoofdstukken 2, 4 en/of 5 van de specifieke
bepalingen Brand Speciale Risico's, nl.:
-

Arbeidsconflicten – oproer – volksbewegingen – daden van vandalisme en kwaadwilligheid

-

Waterschade

-

Storm - hagel – sneeuw- of ijsdruk

Mits bijpremie en uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, waarborgen wij ook:
A.

Verbod van toegang
Wij waarborgen de vergoeding van de schade die u oploopt ten gevolge van de beslissing van een
administratieve of rechterlijke overheid om de toegang tot uw vestiging te verbieden wegens een brand
of ontploffing die zich in de nabijheid daarvan voordoet.

B.

In gebreke blijven van leveranciers
Wij waarborgen de vergoeding van de schade die u oploopt ten gevolge van de volledige of
gedeeltelijke onderbreking van uw verzekerde activiteiten die te wijten is aan een brand of ontploffing
in de vestiging van een in de bijzondere voorwaarden met naam genoemde leverancier of
onderaannemer.
Per genoemde leverancier of onderaannemer wordt de vergoeding beperkt tot het percentage van de
omzet en/of volgens een maximumbedrag zoals vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

C.

In gebreke blijven van klanten
Wij waarborgen de vergoeding van de schade die u oploopt ten gevolge van de volledige of
gedeeltelijke onderbreking van uw verzekerde activiteiten die te wijten is aan een brand of ontploffing
in de vestiging van een in de bijzondere voorwaarden met naam genoemde klant.
Per genoemde klant wordt de vergoeding beperkt tot het percentage van de omzet en/of volgens een
maximumbedrag zoals vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.
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D.

Bijkomende extra kosten
Wij verbinden ons ertoe de bijkomende extra kosten te betalen, d.w.z. de kosten die met onze
toestemming gemaakt zijn ten gevolge van een door onderhavige specifieke bepalingen gedekt
schadegeval om het bedrijfsresultaat van uw onderneming tijdens de uitkeringstermijn te handhaven,
bovenop de kosten vermeld in art. 5.B.3.
De vergoeding is gedurende de eerste drie maanden van de uitkeringstermijn beperkt tot 40% van het
verzekerd bedrag en voor elke volgende maand tot het verschil tussen het verzekerde bedrag en de
vergoeding betaald voor de eerste drie maanden, gedeeld door het aantal resterende maanden van
de in uw bijzondere voorwaarden vermelde uitkeringstermijn.
Indien de tijdens de eerste drie maanden gedane kosten niet de verwachte limieten bereiken, kunnen
de tot dan toe niet gebruikte sommen op dat ogenblik wel gebruikt worden tijdens de andere periode
van de uitkeringstermijn.

E.

Expertisekosten
Wij vergoeden u de honoraria (eventueel alle taksen inbegrepen) terug die u werkelijk betaald heeft
in geval van een door de onderhavige specifieke bepalingen gedekt schadegeval, aan de aangewezen
expert, voor de vaststelling van de schadevergoeding zonder dat onze tegemoetkoming voor deze
kosten het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de barema’s voor expertisekosten overschrijdt.

Artikel

3 -

UITSLUITINGEN

A.

De algemene uitsluitingen vermeld in titel 1 - artikel 3 van de specifieke bepalingen Brand Speciale
Risico's zijn eveneens op deze verzekering van toepassing.

B.

Is eveneens uitgesloten de bedrijfsschade die voortvloeit uit :
1. het ontbreken of de 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

4 -

VERGOEDINGSGRENS

De vergoeding voor de verzekering Bedrijfsschade Plus is beperkt tot het bedrag of tot het percentage
afhankelijk van de afgesloten dekking, vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Artikel
A.

5 -

BEREKENING VAN DE VERGOEDING

Behoudens tegenstrijdige bepalingen eigen aan bepaalde keuzedekkingen zoals vermeld in de
onderhavige specifieke bepalingen, is de berekening van de vergoeding van toepassing op alle
dekkingen, keuzedekkingen inbegrepen.
De uitkeringstermijn gaat van start na verloop van een wachttijd van 2 werkdagen behalve voor de
gevaren bepaald in de verzekering Brand Speciale Risico’s - Brand en gelijkgestelde gevaren, voor
dewelke geen enkele wachttijd wordt vastgesteld.
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B.

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. verkregen bedrag trekken wij alle uitgespaarde kosten af en in het bijzonder de
voorraden en de koopwaar alsook de andere variabele kosten.
3. Wij vermeerderen het in 2. verkregen 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.

C.

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

D.

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.

HOOFDSTUK

2

-

BEDINGEN EIGEN AAN BEDRIJFSSCHADE PLUS SPECIALE RISICO'S

De bedingen eigen aan Bedrijfsschade Plus Speciale Risico’s vullen de administratieve bepalingen,
gemeenschappelijk aan alle producten AXA Ondernemingen BOAR, aan en heffen deze enkel op voor zover
ze hiermee strijdig zijn.

Artikel

6 -

MODALITEITEN BETREFFENDE DE PREMIEBETALING

Overeenkomstig de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst is de premie op vervallen
termijn betaalbaar.
U bent verplicht om ons de nodige gegeven te bezorgen voor de berekening van de definitieve premie, zijnde
de omzet.
Het niet terugzenden van het aangifteformulier dat nodig is voor de premieberekening, binnen vijftien dagen
na toezending van onze aangetekende herinnering, leidt van ambtswege tot het opmaken van een afrekening
op basis van de cijfers van de vorige aangifte of, indien het om een eerste afrekening gaat, de cijfers die
werden meegedeeld bij de afsluiting van de betrokken verzekeringsovereenkomst, in beide gevallen
verhoogd met 50%.
Die ambtshalve afrekening geschiedt onverminderd ons recht om de aangifte te eisen of de betaling te
verkrijgen op basis van de werkelijke omzet teneinde uw rekening te regulariseren.
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Als u zich niet aan deze verplichting houdt, behouden wij ons het recht voor uw verzekeringsovereenkomst
op te zeggen.
Wij behouden ons het recht voor uw aangiften te controleren. Te dien einde verbindt u zich ertoe, ons en
onze afgevaardigden, de boekhouding en andere documenten die kunnen dienen voor de controle van de
aangiften, ter beschikking te stellen.
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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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