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Talensia Bedrijfsschade
Extra kosten Eenvoudige Risico’s

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief.
Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico’s waarborgt de vergoeding van de extra kosten tijdens de periode waarin de
activiteit stilvalt of vertraagd wordt door een schadegeval zoals vermeld in de rubriek “Wat is verzekerd?”. Deze verzekering maakt deel uit
van een moduleerbare package en wordt onderschreven in aanvulling op de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s.

Wat is verzekerd?

Basisdekking
De extra kosten, bovenop de bedrijfskosten, naar aanleiding
van de geheel of gedeeltelijke onderbreking van de
bedrijfsactiviteit ten gevolge van een schadegeval dat de
inhoud en/of het gebouw treft en gedekt is door de verzekering
Brand Eenvoudige Risico’s:
✔✔ de huur voor het huren van voorlopige lokalen
✔✔ het huren van meubilair, inrichtingen en uitrustingen alsook
voor de informatiedragers
✔✔ de kosten voor de door het schadegeval genoodzaakte
bijkomende werkzaamheden
✔✔ de reis- en/of vervoerkosten van het personeel naar de
nieuwe voorlopige lokalen, de vervoerkosten van de
vervangingsinstallatie of van de informatiedragers naar of
van andere lokalen
Bijkomende dekking (inbegrepen in de premie)
–– kosten die nodig zijn voor het vervangen of materieel
wedersamenstellen van de originele documenten (papier,
films, schijven, banden, calques...)
–– kosten van opzoekingswerk en studie, daarin begrepen
de kosten van telefoon, post, honoraria en de kosten
van formaliteiten, reiskosten inbegrepen, nodig voor de
wedersamenstelling van het beschadigde document

Wat is niet verzekerd?
✘✘ Schadegevallen die niet gedekt zijn in het kader van de
verzekering Brand Eenvoudige Risico’s
✘✘ Onderbreking van de activiteit ten gevolge van een
schadegeval door een natuurramp
✘✘ Kosten die een jaar na de datum van het schadegeval
worden gemaakt
✘✘ Sancties, vergoedingen wegens contractbreuk
✘✘ Kosten die al door enig andere verzekering zouden zijn
gedekt

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!!
!!

De kosten gemaakt zonder akkoord van onze experts.
Vergoeding boven de periode, het bedrag of het percentage,
afhankelijk van de afgesloten dekking, vermeld in de
algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
✔✔ In België: op het in de bijzondere voorwaarden aangegeven risicoadres

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
–– In de loop van de overeenkomst: iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen.
Bijvoorbeeld: verhuis, verandering van de betrokken activiteit
–– Bij schadegeval:
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
• onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, het schadegeval, de juiste omstandigheden en de oorzaken,
de omvang van de schade melden
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval: bijv. de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten
overmaken

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Tegen bepaalde voorwaarden
kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste
premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst
moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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