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Publieke Sector
Diefstal en Vandalisme
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 Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico’s dekt de verdwijning of de beschadiging van de inhoud die zich in het gebouw
bevindt. Bijstand is automatisch voorzien. Deze verzekering maakt deel uit van een moduleerbare package en wordt onderschreven in
aanvulling op de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s.

Wat is verzekerd?
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
Basisdekking (inbegrepen in de premie):
✔✔ Diefstal en vandalisme in het gebouw:
• diefstal van de inhoud
• diefstal van waarden
• dekking van valse bankbiljetten
✔✔ Dekkingsuitbreidingen:
• de vervanging van sloten
• de bewakingskosten
• uw nieuwe adres
Bijdekkingen (inbegrepen in de premie): kosten verbonden
aan een gedekt schadegeval
––
––
––
––

Reddingskosten
Opruimings- slopings-, bewarings- en opslagkosten
Expertisekosten
Kosten voor gebruiksderving van onroerend goed

Keuzedekking (mits bijpremie):
–– Transport van waarden

Wat is niet verzekerd?
✘✘ De algemene uitsluitingen van toepassing in het kader van
de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s
✘✘ De indirecte verliezen zoals bedrijfsschade, verlies van
interesten en koersverschillen ten gevolge van een gedekt
schadegeval diefstal van waarden
✘✘ Diefstal en vandalisme gepleegd wanneer het gebouw niet
definitief afgesloten en volledig overdekt is
✘✘ Diefstal en vandalisme gepleegd wanneer het gebouw in
aanbouw, verbouwing of herstelling is
✘✘ Diefstal en vandalisme gepleegd door of met
medeplichtigheid van een verzekerde, zijn/haar partner of
echtgeno(o)te, hun bloedverwanten in de neerdalende of
opgaande lijn, de echtgenoten of partners van die personen
en iedere andere persoon die gemachtigd is om zich in het
gebouw te bevinden
✘✘ Diefstal en vandalisme gepleegd in de gemeenschappelijke
delen van het gedeeltelijk door de verzekerde gebruikte
gebouw
✘✘ Diefstal van dieren
✘✘ Diefstal van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens
alsook hun toebehoren en inhoud
✘✘ Diefstal van goederen die zich buiten bevinden of in de
etalages zonder verbinding met het hoofdgebouw
✘✘ Diefstal van goederen die zich bevinden in kelders of
op zolders, wanneer de verzekerde een deel van een
appartementsgebouw gebruikt
✘✘ Diefstal van goederen die zich bevinden in garages en
bijgebouwen die alleen staan of geen rechtstreekse
verbinding hebben met het hoofdgebouw

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!! Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen
!!
!!
!!
!!

risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde).
De eigen risico’s worden vermeld in de algemene en/of
bijzondere voorwaarden
Bedrag boven de vergoedingsgrenzen voorzien in de
algemene en/ of bijzondere voorwaarden
Onderverzekering: om onderverzekering te voorkomen,
moet u de goederen correct evalueren bij de sluiting van
het contract
Bedrag boven het verzekerde bedrag bij verzekering in
eerste risico
Niet-naleving van de preventiemaatregelen opgelegd door
de algemene en/of bijzondere voorwaarden

Waar ben ik gedekt?
✔✔ Principe: in België, op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het risico
✔✔ Uitbreidingen:
–– nieuw adres na verhuizing: België

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 24 uur melden
• onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde lokale overheid
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de gerechtelijke stukken overmaken, …

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie is op voorhand forfaitair vastgelegd. U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen. U krijgt hiervoor een uitnodiging tot
betaling. Onder 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 gesloten voor een duur van een jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste
premie.

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

4186356 - 08.2018

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België)
www.axa.be • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

