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2.

Inleiding
Voorstelling van het verzekeringsplan
HOOFDSTUK I

-

VOOR WIE IS HET VERZEKERINGSPLAN BESTEMD ?

Dit verzekeringsplan richt zich tot u in uw hoedanigheid van overheidsdienst of door de overheid
gesubsidieerde instelling.
U zoekt een globaal antwoord op uw verzekeringsbehoeften; wij bieden u een soepel, evolutief, duidelijk en vlot
te beheren beschermingsprogramma.

HOOFDSTUK II
1.

-

DE VOORDELEN VAN HET VERZEKERINGSPLAN

Veiligheid, soepelheid
Het plan bestaat uit 5 basisverzekeringen waarvan de moduleerbare afsluiting ons in staat stelt uw
beschermingsprogramma samen te stellen en, naar uw goeddunken, aan te passen aan uw behoeften.
• Beveiliging van goederen
-

Verzekering Brand

-

Verzekering Diefstal

-

Verzekering Alle Risico's Informatica & Elektrische en elektronische installaties

-

Verzekering Machinebreuk

• Beveiliging van de resultaten
-

Bedrijfsschadeverzekering

Uit ervaring weten wij dat een verzekeringsprogramma, wil het doeltreffend zijn, een complete, op maat
geknipte bescherming moet bieden.
Wat wij u voorstellen is dus om een diagnose te maken van uw behoeften, volledig en zonder
overlappingen. Wij geven u de raad, u neemt de beslissing.
Alle verzekeringen uit het verzekeringsplan worden beheerst door de wet van 4 april 2014 betreffende
de verzekeringen en de uitvoeringsbesluiten, alsook door de wetgevingen tot regeling van de specifieke
materies.

2.

Makkelijker beheer
U ontvangt maar één premiestaat voor alle verzekeringen uit uw plan en u betaalt maar één bedrag voor
alles samen. Dat bedrag kan worden gesplitst om uw thesauriebeheer te vergemakkelijken.
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3.

Inleiding
Voorstelling van het verzekeringsplan
HOOFDSTUK III
1.

-

WELKE DOCUMENTEN ZITTEN ER IN HET PLAN ?

Het verzekeringsdossier
Dit omvat:
• het lastenboek dat de beschrijving van het te verzekeren risico bevat
• het bijhorende prijsaanbod. Het werd opgesteld in overeenstemming met de elementen die ons
werden medegedeeld en in functie van het lastenboek.

2.

De algemene voorwaarden
Zij bevatten:
• een inleiding
• een woordenlijst met de gebruikte termen
• gemeenschappelijke bepalingen voor alle verzekeringen
• specifieke bepalingen voor iedere verzekering afzonderlijk.

3.

De bijzondere voorwaarden
Zij bevatten:
• inlichtingen over de gekozen verzekeringen zoals de aanvangsdata, de onderschreven kapitalen, de
eigen risico's, de eventuele uitbreidingen
• de samenvattende tabel zijnde een samenvatting van de onderschreven verzekeringen en de
premies.
De specifieke bepalingen van de verzekeringen vullen de gemeenschappelijke bepalingen aan en maken
ze ongeldig voor zover ze er strijdig mee zijn. Hetzelfde geldt voor de bijzondere voorwaarden ten
opzichte van de algemene voorwaarden.
Indien u dat wenst, kunnen bepaalde uitsluitingen die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, met
onze goedkeuring geannuleerd worden en als zodanig in de bijzondere voorwaarden vermeld worden.
Eenvoudigheidshalve stellen we een plan tot uw beschikking dat, op zichzelf, een volledige bescherming
op maat biedt.
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4.

Als overheidsdienst of door de overheid gesubsidieerde instelling neemt u beslissingen die invloed hebben op
het algemeen belang. Maar ook de belangen van uw medewerkers en uw middelen moeten beschermd
worden.
AXA maakt het zich 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 lokalen, voertuigen en werkmiddelen



het beschermen van uw resultaten



het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden
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