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Voor kleine ondernem

Een machine staat bloot aan andere risico’s dan uw
gebouwen en uw goederen: een brandverzerkering
volstaat niet altijd…
Waarom een verzekering Machinebreuk? Compresso
ren, generatoren, persen, snijmachines, etiketteer

>> Verzekerde machines : de in de inventaris beschreven en
gebruiksklare machines
●●
●●

terwijl ze in werking zijn of stilstaan;
tijdens de verrichtingen van het demonteren, verplaatsen of
opnieuw monteren, die noodzakelijk zijn voor het onderhoud,
de controle, de revisie of de herstelling ervan.

>> Te verzekeren bedragen : de nieuwvervangingswaarde

machines, hefwerktuigen... Uw productieactiviteit
is afhankelijk van allerlei soms verfijnde en vaak
dure machines. Stel u voor dat er één gedeeltelijk of
volledig beschadigd is. De herstel- en/of vervangings
kosten kunnen dan hoog oplopen en uw brand
verzekering volstaat niet altijd om ze te dekken. Soms
zijn ze zelfs expliciet uitgesloten in de verzekerings
polis. Net daarom stelt Belfius verzekeringen u de
polis Machinebreuk voor.

Wat verzekeren wij ?
De nieuwvervangingswaarde, of de prijs van de onderdelen en
de arbeidsuren als die lager ligt, in geval van onvoorziene en plotselinge schade door een van de volgende oorzaken :

>> onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme
of kwaadwilligheid

>> vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie
>> materiaal-, constructie- of montagefouten of -gebreken
>> trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale

spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan of te grote
snelheid, middelpuntvliedende kracht

>> falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of
regeltoestel

Een verzekeraar tot uw dienst!
>

Snel en bereikbaar 24 uur per dag, 7dagen op 7 in geval
van schade (alarmcentrale)

>

Gespecialiseerde en beschikbare gesprekspartners voor
polis- en schadebeheer en voor de boekhouding

>

Vergoeding binnen de 24 uren van zodra het dossier volledig
is

Troeven
>>Herstelkosten van uw productiemateriaal zijn gedekt!
>>Nieuwvervangingswaarde!

>> warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van
smering of vloeistof, waterslag, oververhitting

>> inwerking van de elektrische stroom
>> wind, storm, vorst, kruien van ijs

Een schade?
>

Dringende bijstand 24 uur per dag, 7/7 via een telefoontje
naar het noodnummer 02 762 77 00.

>

Deze bijstand omvat onder meer het verschaffen van diverse
inlichtingen, verschillende vormen van bijstand in geval van
problemen in het buitenland, het nemen van dringende
maatregelen in verband met de gebouwen (hulp indien de
toegang onmogelijk is, bewarende maatregelen of dringende
of tijdelijke herstellingen na een schadegeval ...).
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Aanvullende inlichtingen
>> Belfius Verzekeringen is een merk en een handelsnaam van

Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming gevestigd
in België en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5,
B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN
BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB.

>> De verzekering Lichamelijke Ongevallen valt onder het Belgisch
recht. De voorwaarden van de verzekering Lichamelijke Ongevallen van Belfius verzekeringen (eigen risico, gedekte goederen,
dekkingsgrenzen enz.) zijn verkrijgbaar bij uw contactpersoon.
De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op
de commerciële brochures.

>> De duur van de overeenkomst is één jaar. Ze wordt stilzwijgend

verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve
wanneer een van de partijen ze opzegt ten minste drie maanden
voor het verstrijken van de lopende periode.

>> Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht
kan u in de eerste plaats terecht bij uw consultant, relatie
beheerder of polisbeheerder.

>> Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot
de Klachtendienst van Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5 te
1210 Brussel of via e-mail: klachten@belfius-insurance.be

Enkele mogelijke uitbreidingen
>> diefstal, brand
>> schade aan voetstukken en funderingen van de machines of aan
andere goederen; afbraak- en

>> U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan

kunt u zich steeds wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail:
info@ ombudsman.as

>> U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende
link: http://www.ombudsman.as

>> wederopbouwkosten
>> werkzaamheden buiten de normale werkuren
>> inschakelen van technici uit het buitenland, versneld vervoer

Goed om te weten
>> Schade waarvoor een leverancier, een hersteller of een monteur

wettelijk of contractueel aansprakelijk is, wordt niet beschouwd
als machinebreuk en is dus niet verzekerd.

>> Schade die het gevolg is van experimenten of proeven is niet
gedekt.

>> Belfius verzekeringen vergoedt de schade niet die te wijten is

aan gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de
verzekering en die de verzekerde bekend waren.
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