TALENSIA
Diefstal en Vandalisme
Eenvoudige Risico’s
Specifieke bepalingen

Diefstal en Vandalismeverzekering
Eenvoudige Risico’s

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

Artikel 1 -

Basisdekking

Artikel 2 -

Bijdekkingen

Artikel 3 -

Uitsluitingen

Artikel 4 -

Preventieverplichtingen

Artikel 5 -

Gemeenschappelijk deel voor alle dekkingen
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2.

Diefstal en Vandalismeverzekering
Eenvoudige Risico’s

Artikel 1

-

BASISDEKKING

Wij dekken de verdwijning of de beschadiging van de inhoud die zich in het gebouw bevindt ten bedrage
van het percentage van het bedrag waarvoor het verzekerd is in de bijzondere voorwaarden.
1.

Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik
Gedekte omstandigheden
Wij nemen ten laste
• de verdwijning, de beschadiging van de inhoud die zich in het gebouw bevindt ten gevolge van
diefstal of poging tot diefstal gepleegd
-

door inbraak, met inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren
sleutels;

-

door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten;

-

door iemand die heimelijk in het gebouw is binnengedrongen;

-

met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de verzekerde;
verzekerde

• schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.
Dekkingsbeperkingen
Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming zonder toepassing van de evenredigheidsregel
• voor de waarden wanneer zij zich, tijdens de openingsuren, in een kassa of een aan de grond
verankerde brandkast bevinden : tot 1.000 EUR;
• voor de waarden wanneer zij zich, buiten de openingsuren, in een aan de grond verankerde
brandkast in een vergrendeld lokaal bevinden : tot 1.000 EUR;
• voor de waarden tijdens de behandeling ervan: tot 1.000 EUR.
2.

Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning worden gebruikt
Onze dekking strekt zich automatisch uit tot het woongedeelte van het gebouw als er in deze lokalen
regelmatige bewoning
bewoning is.
Wij stellen echter twee formules voor aan de verzekerde.
verzekerde Zijn keuze is vermeld in de bijzondere
voorwaarden van het contract.
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1. De Standaardformule
Wij nemen ten laste
• de verdwijning, de beschadiging van het meubilair en de waarden die zich in het gebouw
bevinden naar aanleiding van diefstal of poging tot diefstal gepleegd
-

door inbraak, met inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren
sleutels;

-

door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten;

-

door iemand die heimelijk in het gebouw is binnengedrongen;

-

met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de verzekerde;
verzekerde

• schade veroorzaakt door vandalisme aan het meubilair en de waarden als gevolg van diefstal
of poging tot diefstal.
2. De formule Plus
Wij nemen ten laste diefstal, poging tot diefstal, vandalisme gepleegd in deze ruimten ongeacht
de omstandigheden waarin dit gebeurt, behoudens gewone verdwijning.
Onze dekking is echter beperkt tot het meubilair en de waarden.
waarden
3. Gemeenschappelijke uitbreidingen voor de twee formules
Onze dekking strekt zich uit tot diefstal en poging tot diefstal
• gepleegd door iemand die gemachtigd is om zich in de woonruimten te bevinden;
• gepleegd met geweldpleging of bedreiging op de persoon van een verzekerde waar ook ter
wereld, daarin begrepen door indringing in een voertuig dat aan het rijden is en door een
verzekerde bestuurd wordt;
• van het meubilair en de waarden die een verzekerde verplaatst ter gelegenheid van een
tijdelijk verblijf voor privé- of beroepsdoeleinden in een gebouw waar ook ter wereld.
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Per schadegeval beperken
evenredigheidsregel.

wij

onze

tegemoetkoming

zonder

toepassing

van

In Standaardformule

In formule Plus

per voorwerp

tot 10.000 EUR

tot 20.000 EUR

voor alle juwelen samen die niet worden beschouwd als
koopwaar

tot 10.000 EUR

tot 20.000 EUR

voor alle waarden samen

tot 1.000 EUR

tot 2.000 EUR

voor het meubilair in kelders of zolders wanneer een
verzekerde in een appartementsgebouw verblijft en indien
deze ruimten vergrendeld zijn met een veiligheidsslot

tot 2.500 EUR
per ruimte

tot 5.000 EUR
per ruimte

voor het meubilair in garages en bijgebouwen die alleen
staan of geen rechtstreekse verbinding hebben met het
hoofdgebouw
gebouw en indien deze ruimten vergrendeld zijn met
een veiligheidsslot

tot 2.500 EUR
per ruimte

tot 5.000 EUR
per ruimte

voor diefstal van het meubilair en de waarden door iemand
die gemachtigd is zich in de woonruimten te bevinden

tot 2.500 EUR

tot 5.000 EUR

voor diefstal van het meubilair en waarden gepleegd met
geweld of bedreiging op de persoon van een verzekerde
waar ook ter wereld, daarin begrepen diefstal door
indringing in een voertuig dat aan het rijden is en door een
verzekerde bestuurd wordt

tot 4.500 EUR

tot 9.000 EUR

voor diefstal van het meubilair en waarden die een
verzekerde naar aanleiding van een tijdelijk
tijdelijk verblijf om
privé- of beroepsredenen verplaatst naar een gebouw waar
ook ter wereld

tot 4.500 EUR

tot 9.000 EUR

3.

de

Gemeenschappelijke uitbreidingen voor diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel
gebruik of bewoning
1. Vervanging van de sloten
De vervanging van de sloten van de buitendeuren in geval van diefstal of verlies van de sleutels
van het gebouw.
gebouw
2. De kosten voor bewaking
De kosten voor bewaking of voorlopige sluiting van het gebouw ten bedrage van 2.500 EUR.
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3. Uw nieuw adres
Wanneer u in België verhuist, wordt de verzekering Diefstal en Vandalisme u voor uw oud en uw
nieuw adres verleend gedurende ten hoogste 60 dagen te rekenen vanaf het begin van uw
verhuizing voor zover het preventieniveau gelijk is aan dat van het oude risico. Daarna wordt de
verzekering nog slechts op de nieuwe ligging van het risico verleend.
Wanneer u naar het buitenland verhuist, wordt de verzekering Diefstal en Vandalisme u voor uw
oud adres verleend gedurende 30 dagen. Daarna wordt de verzekering niet meer verleend.
Vergeet echter niet ons mee te delen dat u verhuist zoals wij aanbevelen – artikel 5 "Welke
gegevens moet u ons ter kennis brengen ?" van "Hoofdstuk II – Aangiften" van de
gemeenschappelijke bepalingen.

Artikel 2

-

BIJDEKKINGEN

De bijdekkingen vermeld in de Brandverzekering Eenvoudige Risico’s - Bijdekkingen zijn eveneens van
toepassing voor de verzekering Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico’s.

Artikel 3

-

UITSLUITINGEN

De algemene uitsluitingen van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s vermeld onder hoofdstuk I –
Principes – van titel I - Basisdekkingen zijn eveneens van toepassing op deze verzekering.
Zijn evenmin gedekt
• diefstal en vandalisme gepleegd
-

wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en volledig overdekt is, voor zover deze
omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen
ervan heeft verergerd;

-

door of met medeplichtigheid van een verzekerde,
verzekerde een bloedverwant in neerdalende of opgaande lijn
en hun echtgenoten;

-

door of met medeplichtigheid van iedereen die gemachtigd is om zich in het gebouw te bevinden.

Deze uitsluiting heeft geen betrekking op de diefstallen gepleegd in de woonruimten;
• diefstal van dieren;
• diefstal van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens alsook hun toebehoren en inhoud behalve indien
ze koopwaar vormen;
• diefstal en vandalisme gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gedeeltelijk door de
verzekerde bewoonde gebouw;
gebouw
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• diefstal van goederen die zich bevinden
-

buiten

-

in de etalages zonder verbinding met het hoofdgebouw
gebouw

• de diefstal van materiaal op de bouwplaats, dat bestemd is om in het gebouw te worden verwerkt en
dat zich buiten bevindt;
• diefstal van goederen die zich bevinden
-

in garages, kelders of op zolders

-

in de bijgebouwen die alleen staan of geen rechtstreekse verbinding hebben met het hoofdgebouw
gebouw.
gebouw

Deze uitsluiting heeft geen betrekking op diefstallen gepleegd in de ruimten voor privé-gebruik voor
zover ze afgesloten zijn met een veiligheidsslot;
veiligheidsslot
• onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 1 van deze verzekering, diefstal van waarden;
waarden
• in geval van terrorisme is de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te
ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern altijd uitgesloten.

Artikel 4

-

PREVENTIEVERPLICHTINGEN

Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze preventieverplichtingen.
Indien de niet-naleving ervan tot het overkomen van het schadegeval heeft bijgedragen, zullen wij onze
tegemoetkoming weigeren.
De verzekerde die het gebouw gebruikt, moet
• bij afwezigheid alle toegangen tot de aangewezen goederen afsluiten met alle sloten waarmee ze
uitgerust zijn;
• de bestaande of overeengekomen mechanische en/of elektronische diefstalbeveiligingen altijd
gebruiken en in goede staat van werking houden;
• buiten de openingsuren de laden van de kassa's volledig leegmaken en ze open laten.
Wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is, komen deze verplichtingen neer op de
verzekerde die deze werken uitvoert of laat uitvoeren.
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Artikel 5

-

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL VOOR ALLE DEKKINGEN

Om voldoende te zijn, moeten de te verzekeren bedragen overeenkomen met de bedragen vermeld in de
rubriek Raming van de schade van de verzekering Brand Eenvoudige Risico's – Gemeenschappelijk deel
voor alle dekkingen.
Bij ontstentenis, als blijkt dat op het ogenblik van het schadegeval de verzekerde bedragen niet volstaan,
zal, tenzij u een verzekering op het eerste risico hebt afgesloten, de evenredigheidsregel toegepast worden
binnen de door de wet toegestane perken.
De bepalingen met betrekking tot de raming van de schade, het eigen risico,
risico de taksen en de automatische
aanpassing, zoals vermeld in de verzekering Brand Eenvoudige Risico's – Gemeenschappelijk deel voor alle
dekkingen, zijn eveneens van toepassing op de verzekering Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico's.
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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.

www.axa.be

