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Artikel

1 -

BASISDEKKING

Wij waarborgen de vergoeding van de extra kosten ten gevolge van het zich voordoen van een schadegeval
dat de aangewezen goederen treft en gedekt is door titel 1 – Basisdekkingen – van de Brandverzekering
Eenvoudige Risico’s, met uitsluiting van de dekking Natuurrampen, en die u maakt:
• tijdens de periode van 12 maanden te beginnen vanaf de dag van het schadegeval;
• met het goedvinden van onze experts;
• bovenop uw normale bedrijfskosten.
Wanneer u de verzekering .Com onderschreven hebt, stellen wij het materieel gedekt in het kader van deze
verzekering gelijk met aangewezen goederen en komen wij tussen voor de bedrijfsschade ten gevolge van
het zich voordoen van een, volgens de voorwaarden van toepassing op schadegevallen gedekt door
titel 1 – Basisdekkingen van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s, met uitsluiting van de dekking
Natuurrampen, gedekt schadegeval.
Deze kosten, die hierna worden vermeld, worden gemaakt om uw bedrijfsresultaat op het niveau te houden
dat zou zijn bereikt indien het schadegeval zich niet had voorgedaan:
• de huur voor het huren van voorlopige lokalen, inclusief de taksen en installatiekosten, de meerkosten
voor verlichting, verwarming en water;
• het huren van meubilair, inrichtingen en uitrustingen alsook voor de informatiedragers, gedurende
maximum 6 maanden, de kosten voor het huren van een vervangingsinstallatie of machine die identiek
is ofwel technisch evenwaardig aan de beschadigde;
• de kosten voor de door het schadegeval genoodzaakte bijkomende werkzaamheden, uitgevoerd door
het personeel van de verzekerde tijdens overuren of door tijdelijk personeel dat voor dat werk is
aangeworven of door personeel van derden dat voor die gelegenheid tijdelijk te uwer beschikking wordt
gesteld, alsmede de toelagen voor maaltijden die dat personeel worden verstrekt tijdens deze
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.
Deze kosten worden ten laste genomen tot het in de bijzondere voorwaarden vermelde bedrag.

Artikel

2 -

BIJKOMENDE DEKKINGEN

Voor zover zij het gevolg zijn van een verzekerd schadegeval, waarborgen wij van ambtswege de vergoeding
van:
A.

De kosten die nodig zijn voor het vervangen of materieel wedersamenstellen van de originele
documenten (papier, films, schijven, banden, calques...) tot 10 % van het voor artikel 1 verzekerde
bedrag, daarin begrepen:
• voor niet-informaticadocumenten: de kosten van wedersamenstelling en overbrengen van de
informatie op een document dat identiek is of gelijkwaardig aan het beschadigde;
• voor informaticadocumenten: de kosten van duplicering, dat wil zeggen het eenvoudig
automatisch kopiëren van een bestaand dubbel op een document dat identiek is of gelijkwaardig
aan het beschadigde.
Deze documenten blijven gedekt in geval van overbrenging bij derden in België.
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B.

De 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 ten belope van :
• 123,95 EUR per document;
• 2.479 EUR voor alle documenten samen.

Artikel

3 -

UITSLUITINGEN

A.

De algemene uitsluitingen van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s opgenomen in het
hoofdstuk 1 – Principes – van titel 1 – Basisdekkingen zijn eveneens van toepassing voor deze
verzekering.

B.

Zijn eveneens uitgesloten:
1. kosten die een jaar na de datum van het schadegeval worden gemaakt;
2. sancties, vergoedingen wegens contractbreuk;
3. kosten die al door enig andere verzekering zouden zijn gedekt.

Artikel

4 -

BEREKENING VAN DE VERGOEDING

De vergoeding wordt berekend zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
Voor de extra kosten is de vergoeding gedurende de eerste drie maanden van de uitkeringstermijn beperkt
tot 40 % van het gedekte bedrag en, voor elke volgende maand, tot een negende van het verschil tussen
het gedekte bedrag en de vergoeding die wordt uitgekeerd voor de eerste drie maanden.
Voor de kosten van wedersamenstelling van de originele documenten, wordt de vergoeding u betaald
naarmate u de gedekte kosten maakt, tegen overlegging van facturen, opgaven of andere bewijsstukken.
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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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