
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?
Het product Speciale Risico’s Verzekering Alle Risico’s Behalve bestaat uit verschillende verzekeringen. De verzekering Materiële schade 
dekt, voor de eigenaar, de materiële schade aan het gebouw en/of de inhoud en voor de huurder/bewoner, de materiële schade aan de 
inhoud en/of de huurdersaansprakelijkheid. De schade moet veroorzaakt worden door een onzekere gebeurtenis die voortvloeit uit een 
gedekt gevaar vermeld in de rubriek “wat is verzekerd?”. Deze verzekering kan worden aangevuld met een verzekering Bedrijfsschade en 
bijkomende verzekeringen Overstroming en vloedgolf, Wedersamenstelling van gegevens en programma’s, Elektrisch risico – Machinebreuk, 
Daden van terrorisme of van sabotage, Aardbeving en Diefstal.

Wat is verzekerd?

In elk van de afgesloten verzekeringen en dekkingen dekken 
wij alles, behalve wat uitdrukkelijk uitgesloten is. Het gebouw 
is verzekerd in werkelijke waarde of nieuwwaarde (eigenaar) 
of in werkelijke waarde (huurder/bewoner). De inhoud is 
verzekerd op basis van de in de algemene voorwaarden 
vermelde verschillende waarden. Het verzekerde bedrag 
voor het gebouw en/of de inhoud wordt bepaald op uw 
verantwoordelijkheid.

Verzekering materiële schade:

 ✔ alle materiële schade aan de verzekerde goederen, 
te wijten aan een plotselinge, onvoorzienbare of 
onafwendbare gebeurtenis ingevolge een niet uitgesloten 
gevaar of schade

Aanvullende dekkingen (mits bijpremie):

 – Overstroming en vloedgolf
 – Wedersamenstelling van gegevens en programma’s 
 – Elektrisch risico – Machinebreuk
 – Daden van terrorisme of van sabotage
 – Aardbeving
 – Diefstal

Bijkomend te onderschrijven verzekering (mits bijpremie):

 – Verzekering tegen bedrijfsschade

Wat is niet verzekerd?

Binnen elke verzekering/dekking is alles gedekt behalve de 
gevallen die uitdrukkelijk uitgesloten zijn door uw algemene of 
bijzondere voorwaarden. Zijn onder meer uitgesloten:

 ✘ Waardeverminderingen van esthetische aard
 ✘ Inhoud van  heteluchtdrogers, ovens, ... wanneer het schadegeval 

in dit toestel ontstaat 
 ✘ Schade aan koopwaar tijdens verwerking, ten gevolge van de 

gebruikte middelen en procedures en/of gebrekkige producten, 
menselijke fouten, functiestoornis

 ✘ Geldelijke gevolgen van niet door het contract gedekte 
aansprakelijkheid 

 ✘ Immateriële schade
 ✘ Onverklaarbare verdwijning van goederen, kasverschillen
 ✘ (Burger)oorlog, terrorisme, muiterij, opeising, rebellie, revolutie, 

bezetting …
 ✘ Natuurrampen 
 ✘ Misbruik van vertrouwen, verduistering, bedrog en chantage
 ✘ Schadegeval met betrekking tot wapens/tuigen die bestemd zijn 

om te ontploffen door structuurwijziging van de atoomkern; elke 
nucleaire brandstof, radioactief product of radioactieve afvalstof of 
bron van ioniserende straling

 ✘ Schadegeval met betrekking tot asbest
 ✘ Elke opzettelijke daad met behulp van springstoffen of biologische, 

chemische, nucleaire of radioactieve middelen
 ✘ Verlies of wijziging van informaticagegevens of van programma’s
 ✘ Roerende goederen van verzekerde verzekerd in een andere 

overeenkomst
 ✘ Schadegeval ten gevolge van de ontploffing van springstoffen
 ✘ Schadegeval ten gevolge van een beslissing van een rechterlijk, 

administratief, wettelijk of feitelijk gezag
 ✘ Opzettelijk feit begaan door of met medeplichtigheid van verzekerde
 ✘ Schade ten gevolge van: bacteriën/virussen/toxisch organisme/

verrotting; werkzaamheden zoals (ver)bouwen, behandelen, 
monteren, testen, herstellen, afbreken

 ✘ Schade door eigen gebrek, slijtage, ontwerp- en fabricagefouten
 ✘ Schade door temperatuurwijziging, gisting, verandering smaak/

textuur, storing in de levering van alle soorten energie, water en 
industriële vloeistoffen …

 ✘  Schade door inwerking van elektriciteit, breuk, defect, panne van 
machines

 ✘ Goederen die niet opgeleverd zijn door verzekerde en/of niet 
volgens de geldende regels van de kunst met succes getest zijn 
geweest

 ✘ Dieren, micro-organismen; planten en gewassen buiten de 
gebouwen; bont, juwelen, edel metaal, edelstenen, muntstukken, 
waarden, kunstvoorwerpen; elektronische uitrusting voor 
gegevensverwerking, telefooncentrales; bodem, water, wegen, 
kanalen, dijken, pieren, bruggen, tunnels; offshore installaties; 
installaties voor transport van vloeistof, stoom, gas, elektriciteit 
buiten de vestiging; uitgravingen, ondergrondse installaties, 
mijnen; tenten, opblaasbare structuren, vervoerde goederen, 
voertuigen; …
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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: elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen. 
Voorbeeld: verhuizing, verbouwing van het gebouw, bouwen van een uitbreiding, wijziging van de beschreven activiteit

 – Bij schadegeval:
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
• het schadegeval, de juiste omstandigheden, de omvang van de schade ten laatste binnen de 8 dagen nadat het zich heeft 

voorgedaan, melden. Voor sommige schadegevallen is een termijn van 24 uur van toepassing, zoals vermeld in de algemene 
voorwaarden

• zich onthouden van iedere afstand van verhaal
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, het ontbreken van een hypothecaire 

schuldvordering rechtvaardigen, de gerechtelijke stukken 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 minimale duurtijd van één 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.

Waar ben ik gedekt?

 ✔ Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het risico

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s zijn 
vermeld in de algemene en/of bijzondere voorwaarden

 ! Bedrag van de schadevergoeding boven de vergoedings-grenzen voorzien in de algemene en/of bijzondere voorwaarden

 ! Onderverzekering: om onderverzekering te vermijden, moet de verzekerde waarde op ieder ogenblik gelijk zijn aan de waarde van de 
verzekerde goederen zoals vermeld in de algemene voorwaarden

 ! Niet-nakomen van de preventiemaatregelen opgelegd door de algemene en/of bijzondere voorwaarden
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