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1 -

-

VERZEKERING DIEFSTAL & VANDALISME

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.
U dient de omstandigheden van de diefstal aan de hand van concrete elementen te bewijzen.
A

Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik
1. Diefstal van de inhoud
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;

• schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.
Wij breiden onze tegemoetkoming uit tot diefstal en poging tot diefstal van het materieel en de
koopwaar, tot 5.000 EUR per schadegeval zonder toepassing van de evenredigheidsregel:
• gepleegd met geweld of bedreiging op de persoon van een verzekerde waar ook ter wereld,
daarin begrepen door indringing in een voertuig waarin deze verzekerde zich bevindt;
• dat een verzekerde verplaatst ter gelegenheid van een tijdelijk verblijf voor privé- of
beroepsdoeleinden in een gebouw waar ook ter wereld.
2. Diefstal van waarden
Wij breiden onze tegemoetkoming uit tot de diefstal van waarden, tot een globaal bedrag van 6.000
EUR zonder toepassing van de evenredigheidsregel:
• wanneer zij zich, tijdens de aanwezigheidsuren en de sluitingsuren van de middagpauze, in een
kassa of een brandkast bevinden,
• wanneer zij zich, buiten de aanwezigheidsuren en de sluitingsuren van de middagpauze, in een
brandkast in een vergrendeld lokaal bevinden,
• tijdens de manipulering ervan.
De brandkast moet aan de vereisten voorzien in artikel 4 “ Preventiemaatregelen” beantwoorden.
3. Dekking van valse bankbiljetten
Wij vergoeden, op vertoon van het bewijsstuk uitgegeven door de bankinstelling aan dewelke de
bankbiljetten afgeleverd werden en tot 2.500 EUR zonder toepassing van de evenredigheidsregel
maar 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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B.

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 is.
Wij stellen echter twee formules voor aan de verzekerde. Zijn keuze is vermeld in de bijzondere
voorwaarden van het contract.
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;

• 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.
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 waarin deze verzekerde zich bevindt,
• 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.
Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
In Standaardformule

In formule Plus

per voorwerp

tot 12.500 EUR

tot 22.500 EUR

voor alle juwelen samen die niet worden
beschouwd als koopwaar

tot 12.500 EUR

tot 22.500 EUR

voor alle waarden samen

tot 1.000 EUR

tot 2.000 EUR

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

tot 2.500 EUR

tot 5.000 EUR

per ruimte

per ruimte
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C.

In Standaardformule

In formule Plus

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

tot 2.500 EUR

tot 5.000 EUR

per ruimte

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, met
inbegrip van diefstal door indringing in een
voertuig waarin deze verzekerde zich bevindt

tot 5.000 EUR

tot 10.000 EUR

voor diefstal van het meubilair en waarden die
een verzekerde naar aanleiding van een tijdelijk
verblijf om privé- of beroepsredenen verplaatst
naar een gebouw waar ook ter wereld en indien
de ruimten waar het meubilair en de waarden
zich bevinden, vergrendeld zijn.

tot 5.000 EUR

tot 10.000 EUR

Gemeenschappelijke uitbreidingen voor diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel
gebruik of bewoning
1. Vervanging van de sloten
In geval van diefstal of verlies van de sleutels van het gebouw is de vervanging van de sloten van
de buitendeuren eveneens gedekt.
2. De kosten voor bewaking
Wij nemen de kosten voor bewaking of voorlopige sluiting van het gebouw ten laste, ten bedrage
van 3.500 EUR per schadegeval en zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
3. Uw nieuw adres
Wanneer u in België verhuist, wordt de verzekering Diefstal & Vandalisme u voor uw oud en uw
nieuw adres verleend gedurende ten hoogste 90 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 & Vandalisme u voor uw
oud adres verleend gedurende 30 dagen. Daarna wordt de verzekering niet meer verleend.
Vergeet ons echter niet mee te delen dat u verhuist zoals wij aanbevelen in artikel 7 van de
administratieve bepalingen.

Artikel

2 -

BIJDEKKINGEN

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

3 -

UITSLUITINGEN

De algemene uitsluitingen van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s vermeld onder hoofdstuk 1 –
Principes – van titel 1 - Basisdekkingen zijn eveneens van toepassing op deze verzekering.
Wij komen tussen voor de diefstal en poging tot diefstal gepleegd ter gelegenheid van een daad van
terrorisme. Onze contractuele verbintenissen terzake worden echter gepreciseerd en beperkt conform de wet
van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, waarvan de
bepalingen onder meer de omvang en de uitvoeringstermijn van de verzekeringsprestaties betreffen.
De schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging
van de atoomkern is altijd uitgesloten.
Zijn eveneens uitgesloten :
• diefstal en vandalisme gepleegd:
-

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

-

wanneer het gebouw in aanbouw, verbouwing of herstelling is, voor zover deze omstandigheid
enigszins heeft bijgedragen tot het zich voordoen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft
verergerd,

-

door of met medeplichtigheid van een verzekerde, zijn partner of echtgenoot, hun bloedverwanten in
neerdalende of opgaande lijn en de echtgenoten of partners van deze personen,

-

door of met medeplichtigheid van iedere andere persoon 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
gebruikte gebouw;
• diefstal van goederen die zich:
-

buiten,

-

in de etalages zonder verbinding met het hoofdgebouw bevinden;

• 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.

Artikel

4 -

PREVENTIEMAATREGELEN

Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze preventiemaatregelen die vermeld staan in de onderhavige
specifieke bepalingen en in uw bijzondere voorwaarden.
Wij dekken nooit de schade voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een specifieke preventieverplichting voor
zover deze niet-uitvoering enigszins heeft bijgedragen tot het zich voordoen van het schadegeval of de
gevolgen ervan heeft verergerd.
De verzekerde die het gebouw gebruikt, moet:
• bij afwezigheid alle toegangen tot de aangewezen goederen afsluiten met alle sloten waarmee ze
uitgerust zijn,
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• de bestaande of overeengekomen mechanische en/of elektronische diefstalbeveiligingen altijd
gebruiken en in goede staat van werking houden,
• buiten de aanwezigheidsuren, sluitingsuren van de middagpauze uitgezonderd, 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.
De volgende lokalen moeten met minstens twee sluitingspunten, waaronder een cilinderslot, worden
afgesloten:
• de private kelders of zolders, wanneer de verzekerde in een appartementsgebouw verblijft,
• de private garages en bijgebouwen die alleen staan of geen rechtstreekse verbinding hebben met het
hoofdgebouw,
• het gebouw en/of het gedeelte van het gebouw dat de verzekerde gebruikt in geval van een tijdelijk verblijf
voor privé- of beroepsdoeleinden;
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 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.
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2

-

BEDINGEN EIGEN AAN DIEFSTAL & VANDALISME EENVOUDIGE RISICO’S

De bedingen eigen aan Diefstal & Vandalisme Eenvoudige 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

5 -

MEDEDELINGSPLICHT

Bij het onderschrijven van de overeenkomst:
Vergeet niet het verzekeringsvoorstel correct in te vullen. Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze
verplichting Bij verzwijging of onjuiste mededeling, zullen wij, afhankelijk van het geval, onze tegemoetkoming
verminderen of weigeren volgens de wettelijke bepalingen.
Om voldoende te zijn, moeten de te verzekeren bedragen overeenstemmen met de waarden vermeld in de
tabel met de grondslagen voor de raming, opgenomen in artikel 8.
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.

Artikel

6 -

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL

Naast de verplichtingen zoals vermeld in de administratieve bepalingen, zijn de verplichtingen van de
verzekerde bij een schadegeval, de volgende:
1.

a. ons uiterlijk binnen vierentwintig uur en in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk op de
hoogte stellen van het schadegeval, de juiste omstandigheden ervan en de bekende of vermoede
oorzaken. Tevens moet het bestaan van iedere andere verzekering met hetzelfde voorwerp
kenbaar gemaakt worden.
b. onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde plaatselijke overheid;
c. alle vrijwarende maatregelen nemen, inzonderheid indien er toondereffecten, cheques of andere
waarden gestolen zijn (blokkeren, de kredietinstellingen contacteren, de nummers van de gestolen
effecten meedelen, enz.);
• ons inlichten zodra de gestolen goederen zijn teruggevonden:
-

als de vergoeding nog niet betaald is, is zij alleen verschuldigd voor de schade die eventueel
berokkend werd aan die goederen, zonder dat zij echter groter kan zijn dan het bedrag dat
verschuldigd zou zijn geweest indien de goederen niet waren teruggevonden;

-

als de vergoeding al betaald is, heeft de verzekerde binnen de vijftien dagen de keuze
tussen:
✓ hetzij de goederen terugnemen en ons binnen vijfenveertig dagen de vergoeding
terugbetalen, eventueel onder aftrek van de waarden van de schade aan die goederen;
✓ hetzij ons de teruggevonden goederen afstaan en de vergoeding behouden.

2.

om de omstandigheden en de omvang van de schade te bepalen :
a. ons onverwijld alle nuttige documenten en informatie voor het goede beheer van het dossier
bezorgen en ons de toestemming geven tot het ons verschaffen daarvan. Hiervoor moet hij na het
schadegeval alle bewijsgegevens van schade verzamelen en de beschadigde onderdelen
behouden.
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Met wederzijds goedvinden, mag de verzekerde de beschadigde goederen laten herstellen.
b. ons zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk een schadeaangifte, een omstandige ondertekende
schaderaming en waardebepaling van de verzekerde goederen zenden, met vermelding van de
identiteit van de eigenaars of de rechtverkrijgenden, anderen dan uzelf.
3.

ons de afwezigheid van bevoorrechte schuldvorderingen bewijzen, of anders ons een door de
geregistreerde schuldeisers opgestelde machtiging tot ontvangen bezorgen, tenzij de beschadigde
goederen intussen volledig wedersamengesteld zijn.

Artikel

7 -

HET STELSEL VAN HET VERHAAL

Wij zien af van elk verhaal dat wij zouden kunnen uitoefenen op:
1.

de bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in
rechte lijn van de verzekerde en de bij hem inwonende personen;

2.

de gasten van de verzekerde;

3.

de personeelsleden en maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde en de bij hen inwonende
personen;

4.

de huurders van de verzekerde, voor zover dat vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden;

5.

de verhuurder van de verzekerde wanneer dit afstand van verhaal opgenomen is in de
huurovereenkomst;

6.

de derden tegenover wie de verzekerde zijn verhaal heeft moeten afstaan, zoals bijvoorbeeld de
overheidsbedrijven en de leveranciers van elektriciteit, gas, water, enz.

Wij oefenen ons verhaal echter wel uit op die personen:
1. in geval van kwaadwilligheid;
2. wanneer hun aansprakelijkheid gedekt wordt door een andere verzekeringsovereenkomst, ten belope
van de sommen welke door die verzekeringsovereenkomst gewaarborgd worden.

Artikel
A.

8 -

RAMING VAN DE SCHADE

Modaliteiten en grondslagen voor de raming
De schade wordt geraamd volgens de specifieke modaliteiten van de verzekeringsovereenkomst,
hetzij bij overeenkomst, hetzij in der minne op de dag van de schade, hetzij door deskundigen. Wij
verbinden ons ertoe de eventuele vergoeding te betalen binnen dertig dagen na de afsluiting van de
expertise.
Buiten de aansprakelijkheidsdekkingen waar de raming van de schade en het bedrag van de
vergoeding bij wet worden bepaald en waar rekening wordt gehouden met de werkelijke waarde van
het goed, zijn de volgende regels van toepassing:
Tabellen met de grondslagen voor de raming
Inhoud

Nieuwwaarde, zonder aftrek van slijtage, behalve voor het deel van het percentage
van slijtage dat groter is dan 30 % van de nieuwwaarde. Worden echter geraamd:
• tegen werkelijke waarde:
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Inhoud

-

materieel behalve elektrisch, elektronisch en informaticamaterieel,

-

koopwaar die toebehoort aan het cliënteel;

• op basis van de hieronder vermelde vergoedingsmodaliteiten voor de schade
veroorzaakt aan elektrische, elektronische en informaticatoestellen :
-

als het toestel herstelbaar is, nemen wij de herstelfactuur ten laste evenwel
rekening houdend met het BTW-stelsel van de verzekerde,

-

als het toestel, dat deel uitmaakt van het materieel, niet herstelbaar is, passen
wij geen enkele slijtage toe gedurende 3 jaar voor zover het vervangen wordt.
Wanneer het meer dan 3 jaar oud is of wanneer het niet vervangen wordt,
trekken wij een forfaitaire slijtage af van 5 % per jaar vanaf de aankoopdatum
ervan. Dit slijtagepercentage mag niet meer bedragen dan 80 %,

-

indien het toestel dat deel uitmaakt van de inhoud, voor gedeeltelijk privégebruik, niet herstelbaar is, vergoeden wij het in nieuwwaarde,

-

indien het toestel dat deel uitmaakt van de koopwaar, niet herstelbaar is en
behalve indien deze toebehoort aan het cliënteel, vergoeden wij in dagwaarde.

De vergoeding vóór aftrek van het eigen risico mag niet meer bedragen dan de
vervangingsprijs van een nieuw toestel met vergelijkbare prestatie;
• tegen dagwaarde:
-

koopwaar behalve is die toebehoort aan het cliënteel,

-

landbouw-, wijnbouw-, tuinbouw- of fruitproducten,
- waarden;

• tegen handelswaarde
-

motorvoertuigen en hun aanhangwagens,

-

zelfbewegende tuintoestellen,

-

motorrijtuigen met 2 of 3 wielen,

-

speciale voorwerpen en juwelen als het gaat om koopwaar, tenzij tussen u en
ons uitdrukkelijk een andere waarde is overeengekomen.

• tegen vervangingswaarde:
-

speciale voorwerpen en juwelen als het niet gaat om koopwaar tenzij tussen
u en ons uitdrukkelijk een andere waarde is overeengekomen

• tegen hun materiële wedersamenstellingswaarde:
-

kopieën van archieven, documenten, handelsboeken, plannen, modellen en
andere informatiedragers.

Aanbeveling
In de loop van de overeenkomst raden wij u aan om regelmatig de balans op te maken met uw
tussenpersoon om de verzekerde bedragen indien nodig aan te passen.
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B.

Overdraagbaarheid
1. Indien op de dag van het schadegeval blijkt dat sommige verzekerde bedragen groter zijn dan die
welke voortvloeien uit de ramingsmodaliteiten opgenomen in de hierboven vermelde tabellen van
de grondslagen voor de raming, dan zal het overschot worden verdeeld over de bedragen
betreffende goederen die onvoldoende verzekerd zijn en al dan niet door de schade zijn getroffen,
en wel naar verhouding van de ontoereikendheid van bedragen en naar evenredigheid van de
toegepaste premievoeten.
2. De overdraagbaarheid wordt alleen toegekend voor goederen die tot hetzelfde geheel behoren en
op dezelfde plaats zijn gelegen.

C.

Evenredigheidsregel
1. De evenredigheidsregel is van toepassing
a. indien, op de dag van het schadegeval, ondanks de eventuele toepassing van de
overdraagbaarheid, het bedrag dat verzekerd is voor het beschadigde aangewezen goed lager
is dan het bedrag dat verzekerd had moeten zijn overeenkomstig de waarden die vermeld zijn
in de hierboven vermelde tabellen met de grondslagen voor de raming (evenredigheidsregel
van bedragen);
b. voor de gevallen van niet-opzettelijk verzuim van aangifte van andere
verzekeringsovereenkomsten, van onjuiste aangiften, van niet-aangiften van een verzwaring
zoals voorzien in de administratieve bepalingen, zal de evenredigheidsregel van premies in
voorkomend geval cumulatief worden toegepast met de evenredigheidsregel van bedragen,
zoals hierboven bedoeld.
2. de evenredigheidsregel van bedragen wordt echter niet toegepast:
a. Indien de ontoereikendheid van het verzekerde bedrag niet groter is dan 10% van het bedrag
dat verzekerd had moeten zijn;
b. op de verzekeringsovereenkomsten die zijn afgesloten tegen aangenomen waarde;
c. op de dekkingsuitbreidingen die worden toegekend als absoluut eerste risico.

Artikel

9 -

EIGEN RISICO

Voor ieder schadegeval is een eigen risico van 245,82 EUR van toepassing.
Dit bedrag wordt automatisch aangepast volgens de verhouding tussen:
-

het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht in de maand die aan het schadegeval voorafgaat

en
-

het indexcijfer van januari 2016, zijnde 237,27 (basis 100 in 1981).

Het eigen risico wordt van de vergoeding afgetrokken alvorens, in voorkomend geval, de evenredigheidsregel
wordt toegepast.
Wanneer wij echter tussenkomen ingevolge een aangifte van een schadegeval voor valse bankbiljetten,
bedraagt het eigen risico 50 EUR, niet geïndexeerd, per schadegeval.
Wij vestigen er eveneens uw aandacht op dat in geval van schadegeval, de toepassing van het
overeengekomen eigen risico geen afbreuk doet aan het eigen risico vastgelegd in elk andere
verzekeringsovereenkomst.
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Verzekering Diefstal en Vandalisme
Eenvoudige Risico’s

Artikel 10 A.

AUTOMATISCHE AANPASSING EN TAKSEN

Automatische aanpassing
De verzekerde bedragen, de premie en de vergoedingsgrenzen worden automatisch aangepast op de
jaarlijkse vervaldag van de premie, volgens de verhouding tussen:
-

het geldende indexcijfer van de bouwkosten, dat om de zes maanden vastgesteld wordt door een
instelling van onafhankelijke experts aangewezen door Assuralia (Beroepsvereniging van
Verzekeringsondernemingen), de zogenaamde ABEX-index

en
-

het ABEX-indexcijfer dat is vermeld in de bijzondere voorwaarden, wat de verzekerde bedragen en
de premie betreft

-

het ABEX-indexcijfer 744 wat de vergoedingsgrenzen betreft.

Bij een schadegeval zal voor de berekening van de verzekerde bedragen en de vergoedingsgrenzen
het meest recente indexcijfer in de plaats komen van het indexcijfer dat gebruikt wordt om de premie
op de laatste jaarlijkse vervaldag te bepalen.
B.

Taksen
•

Alle fiscale lasten op de vergoeding worden gedragen door de begunstigde.

•

De BTW wordt slechts vergoed voor zover de betaling en de niet-terugvorderbaarheid ervan
gerechtvaardigd wordt.
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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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