TALENSIA
Diefstal Speciale Risico’s
Specifieke bepalingen

Diefstalverzekering Speciale 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.
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2.

Diefstalverzekering Speciale Risico’s

Artikel 1

-

BASISDEKKING

Wij dekken de verdwijning of de beschadiging van de verzekerde inhoud die zich bevindt in de lokalen van
het gebouw voortvloeiend uit diefstal of poging tot diefstal, gepleegd :
• door inbraak;
• met inklimming;
• met geweldpleging of bedreiging;
• met gebruik van valse, gestolen of verloren sleutels;
• door een persoon die heimelijk de lokalen is binnengeslopen of zich erin heeft laten opsluiten.

Artikel 2

-

LIGGING VAN HET RISICO

Deze ligging wordt op dezelfde manier bepaald als bij de Brandverzekering (zie art. 2 van de specifieke
bepalingen Brand Speciale Risico's).

Artikel 3
A.

-

BIJDEKKINGEN

Wij breiden de dekking uit tot de onderstaande gevolgen van het overkomen van een schadegeval :
1. stoffelijke schade aan de alarminstallatie, tot 5.000 EUR;
2. kosten van bewaking of voorlopige afsluiting, tot 2.500 EUR;
3. de expertisekosten.

B.

Wij breiden de dekking uit tot de diefstal van waarden in de beroepsruimten, tot een globaal bedrag
van 3.500 EUR :
1. wanneer zij zich, tijdens de aanwezigheidsuren en de sluitingsuren van de middagpauze, in een
kassa of een brandkast bevinden;
2. wanneer zij zich, buiten de aanwezigheidsuren en de sluitingsuren van de middagpauze, in een
brandkast in een vergrendeld lokaal bevinden;
3. tijdens de manipulering ervan.
De brandkast moet aan de vereisten voorzien in artikel 9 "preventieverplichtingen" beantwoorden.

C.

Wij vergoeden, op vertoon van het bewijsstuk uitgegeven door de bankinstelling aan dewelke de
bankbiljetten afgeleverd werden en tot maximum 2.000 EUR per vestiging en per verzekeringsjaar,
de valse bankbiljetten die de verzekerde in het kader van zijn professionele activiteiten te goeder
trouw, na de gebruikelijke controles, aangenomen heeft. Onze tussenkomst betreft enkel de valse
bankbiljetten uitgedrukt in euro die in omloop zijn en die het uitzicht van een wettelijk gangbaar
bankbiljet hebben.
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3.

Diefstalverzekering Speciale Risico’s

Artikel 4

-

UITSLUITINGEN

A.

De algemene uitsluitingen vermeld in artikel 3. A en 3. B. 1 tot 3 van de specifieke bepalingen Brand
Speciale Risico's zijn eveneens van toepassing voor de verzekering Diefstal Speciale Risico's.

B.

Zijn eveneens niet verzekerd :
1. diefstal waarvoor geen klacht is ingediend;
2. diefstallen en roerende beschadigingen gepleegd :
a. wanneer het gebouw in aanbouw, verbouwing of herstelling is,
b. in de gemeenschappelijke delen van het gebouw dat gedeeltelijk bewoond wordt door de
verzekerde;
3. diefstal van goederen die zich buiten bevinden of in uitstalramen zonder verbinding met het
hoofdgebouw;
4. diefstal van motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en hun toebehoren en inhoud, behalve
als ze koopwaar vormen;
5. diefstal in garages, kelders of zolders, behalve als hij met braak wordt gepleegd;
6. diefstal, kruimeldiefstal en schade gepleegd door of met medeplichtigheid van :
a. de verzekerde, zijn echtgenoot of partner, hun bloedverwanten in opgaande of dalende lijn en
de echtgenoten of partners van deze personen,
b. elke andere persoon die gewoonlijk in het gezin van de verzekerde woont, terwijl hij niet in zijn
dienst is,
c. elke persoon in dienst van de verzekerde, tijdens de diensturen en, als ze gepleegd zijn buiten
deze uren, anders dan met braak of geweldpleging;
7. diefstal gepleegd in bijgebouwen die alleen staan of geen verbinding hebben met het
hoofdgebouw;
8. de indirecte verliezen, zoals bedrijfsschade, verlies van interesten en koersverschillen ten
gevolge van een gedekt schadegeval diefstal van waarden, onze tussenkomst heeft enkel tot
doel het materieel verlies van de waarden te vergoeden;
9. diefstal die voortvloeit uit terrorisme. Wij moeten echter bewijzen dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen die feiten en de schade of het verlies.

Artikel 5

-

VERZEKERDE BEDRAGEN

Het bedrag van de inhoud wordt op dezelfde manier bepaald als in de Brandverzekering (zie art. 4 van de
specifieke bepalingen Brand Speciale Risico's en wordt, evenals het percentage van onze maximale
verbintenis, vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.
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4.

Diefstalverzekering Speciale Risico’s

Artikel 6

-

EIGEN RISICO

In elk schadegeval wordt een eigen risico toegepast waarvan het bedrag vermeld is in de bijzondere
voorwaarden. Dit eigen risico wordt altijd afgetrokken van het schadebedrag vóór de eventuele toepassing
van de evenredigheidsregel.

Artikel 7

-

INDEXERINGSMECHANISME

De verzekerde bedragen, de premie, het eigen risico en de vergoedingsgrenzen worden op de jaarvervaldag
van de premie automatisch aangepast volgens de verhouding tussen :
• het geldende indexcijfer van de bouwkosten dat om de zes maanden wordt vastgesteld door een
organisme van onafhankelijke experts aangewezen door Assuralia, ABEX-indexcijfer genoemd
en
• het ABEX-indexcijfer vermeld in de bijzondere voorwaarden, voor de verzekerde bedragen, premie en het
eigen risico
• het ABEX-indexcijfer 665 voor de vergoedingsgrenzen.
Bij een schadegeval zal het meest recente indexcijfer voor de berekening van de verzekerde bedragen en
de vergoedingsgrenzen het indexcijfer vervangen dat in aanmerking genomen werd voor de vaststelling van
de premie op de laatste jaarvervaldag.
De aldus herberekende verzekerde bedragen mogen echter niet groter zijn dan 120 % van de bedragen
verzekerd op de laatste vervaldag.

Artikel 8

-

BEREKENING VAN DE VERGOEDING EN TEGEMOETKOMINGSGRENZEN

A.

De schade wordt geraamd en vergoed op dezelfde manier als bij de verzekering Brand Speciale
Risico's (zie art. 4 tot 8 van de specifieke bepalingen Brand Speciale Risico's).

B.

De overdraagbaarheid, zoals bepaald in artikel 11. B van de gemeenschappelijke bepalingen, is
echter alleen van toepassing op de inhoud.

C.

De in artikel 3 vermelde bedragen zijn gedekt zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

D.

In geval van een verzekerd schadegeval, waarborgen wij de reddingskosten zoals bepaald in artikel
11. D. 1 van de gemeenschappelijke bepalingen, voorzover de verzekerde ze gemaakt heeft met de
zorg van een goede huisvader.
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5.

Diefstalverzekering Speciale Risico’s

Artikel 9
A.

-

PREVENTIEVERPLICHTINGEN

Uw bijzondere voorwaarden vermelden de mechanische en/of elektronische beveiligings-middelen
waarmee de aangewezen goederen uitgerust en beschermd zijn.
Elk aangewezen goed dat niet aan de vereisten vermeld in de bijzondere voorwaarden beantwoordt,
is van het doel van deze verzekering uitgesloten en kan de dekkingen van de Diefstalverzekering
niet genieten.

B.

Bovendien vragen wij u alle nodige en nuttige maatregelen te treffen om het overkomen van het
schadegeval te voorkomen. Zo vragen wij u onder meer :
1. bij afwezigheid alle uitgangen van de aangewezen goederen af te sluiten door alle sloten
waarmee ze zijn uitgerust, te gebruiken;
2. indien het gebouw een appartementsgebouw is, de deuren van garages, kelders en zolders die
op gemeenschappelijke delen uitgeven, met een veiligheidsslot af te sluiten;
3. de bestaande of overeengekomen mechanische en/of elektronische beveiligingsmiddelen altijd
te gebruiken en de goede staat van werking ervan te handhaven;
4. buiten de aanwezigheidsuren, sluitingsuren van de middagpauze uitgezonderd, de laden van de
kassa’s volledig leeg te maken en deze open te laten;
5. wanneer een brandkast gebruikt wordt, moet deze :
• een gewicht hebben van minimum 500 kg;
• of, verankerd zijn aan de grond of aan de muur;
• of, in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Europese norm EN1143-1.
Buiten de aanwezigheidsuren, moeten de sleutels, reservesleutels inbegrepen, en de
aantekeningen betreffende de toegangscode van de brandkast buiten de ruimten voor
commercieel gebruik bewaard worden.

Er zal geen tegemoetkoming worden verleend indien de niet-naleving van deze verplichtingen in oorzakelijk
verband staat met het schadegeval.
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6.

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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