
Voor kleine ondernemingen en zelfstandigen

Een verzekeraar tot uw dienst!

>  Begeleiding bij de schatting van het patrimonium

>  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

 > Afschaffing van de evenredigheidsregel indien de bedra-
gen door onze expert geschat werden!

 > Uw wooncaravan (in brandbare materialen) of uw 2de 
verblijf automatisch mee verzekerd!

 > Lekzoekbedrijf preventief naar u gestuurd en dit slechts 
bij een vermoeden dat er een lek is!

Optima
Verzekering brand en allerlei risico’s – Polis 

“genoemde risico’s” van Belfius verzekeringen

Stortregens zetten uw kelder onder water en be-
schadigen uw goederen? Een chemisch product 
ontbrandt en vernielt uw atelier? Is uw lichtreclame 
van uw zaak beschadigd? Moet u door een brand uw 
productie stilleggen? Is uw magazijn niet toegankelijk 
door een overstroming in de winkelgalerij ernaast? 
Een ongeval is snel gebeurd...

De brand- en diefstalverzekering Optima dekt uw 
gebouw en zijn inhoud voor zowel de privé- als de 

professionele gedeelte van uw gebouw. Bent u eige-
naar, huurder/bewoner of handelt u voor een derde? 
Geen nood, Optima is ontworpen op maat van zelf-
standigen en kleine ondernemingen en herneemt 
zowel het privé als professionele gedeelte van uw 
gebouw. Op deze manier voldoet Optima aan al uw 
behoeften zodat u geen meerdere brandverzekerin-
gen dient af te sluiten.

Wat is er gedekt?
 > Gebouw : lokalen met privé- of beroepsdoeleinden voor eigenaars, 
gebruikers of huurders van het gebouw.

 > Materiaal dat noodzakelijk is voor uw professionele activiteit 
(machines, gereedschap, kantoormateriaal)

 > Goederen (voorraad, grondstoffen, afgewerkte producten of 
goederen in productie, verpakkingen…)

 > Meubilair: huishoudelijke apparaturen en roerende goederen voor 
privégebruik.

De basiswaarborgen
De verzekering Optima waarborgt, aangevuld met de bijstand bij 
schade, de terugbetaling van stoffelijke schade als gevolg van: 

 > Brand (incl. detectie en reparatie van een gaslek), elektriciteit, 
conflicten op het werk en aanslagen
Werd uw bedrijf door een brand verwoest? Sloeg de bliksem in 
uw magazijn in en is er schade? Beschadigde een kortsluiting uw 
machines? De verzekering Optima dekt het allemaal... en meer!



 > Storm en hagel (sneeuwdruk inbegrepen)
Beschadigde hagel uw gebouw? Stortte uw dak in onder het 
gewicht van de sneeuw? Alle schade aan je woning en aan tuin-
meubelen en barbecues (voor zover deze tot uw inboedel behoren) 
door storm of hagel wordt vergoed en dit tot € 1.950,00

 > Natuurrampen
Bij hevige regen kunnen vaak de openbare riolen in de straat 
overlopen en kan er zware wateroverlast ontstaan in uw gebouw. 
Dit kan zware gevolgen hebben voor uw voorraad dat in uw 
kelder is opgeslagen. Uw verzekering Optima neemt dit voor zijn 
rekening!

 > Waterschade (insijpeling van regenwater inbegrepen)
Uw garage staat onder water door een lek in de waterleidingen? 
De brand- en diefstalverzekering Optima staat paraat om u te 
vergoeden

 > Glasbreuk (inclusief schade aan lichtreclameborden, sanitair, 
schermen tot 2.500,00€)

Uw brandverzekering Optima dekt ook
 > Uw privé-garages gelegen op een andere adres
 > Uw tijdelijk verblijf.
 > Inboedel rusthuis
 > Verhuizing (90 dagen voor elk adres gelegen in Belgïe)
 > Tenten die gebruikt zijn in het kader van uw beroepsactiviteiten

Facultatieve waarborgen
 > Bedrijfsschade (de levensverzekering van uw onderneming)
Moet u door een brand uw productie stilleggen? Is uw magazijn 
niet toegankelijk door een overstroming in de winkelgalerij 
ernaast? Het gebrek aan inkomsten valt niet te onderschatten en 
zou wel eens zware gevolgen kunnen hebben voor uw zaak.

 > Diefstal
Was u het slachtoffer van een poging tot inbraak of een diefstal 
met braak? Ongewenste bezoekers kunnen vaak veel schade 
richten om uw zaak te betreden

 > Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw gebouw (voor het 
privé en/of beroepsgedeelte)

 > Rechtsbijstand
Het brandt bij uw buren en het vuur breidt uit naar uw kantoor. 
Uw buur ontkent alle verantwoordelijkheid voor de schade. Wat 
nu? Wij zorgen dat u voldoende bewapend bent om u goed te 
kunnen verdedigen bij juridische stappen om tot een vergoeding 
te komen.

Deze schades gebeuren niet enkel bij anderen. Deze waarborgen 
zijn dan ook onmisbaar om u zaak goed te beschermen. Voor 
meer informatie hieromtrent neemt u best contact op met uw 
relatiebeheerder. 

Algemene uitsluitingen
Wordt bijvoorbeeld niet vergoed door de verzekering Optima :

 > Bijkomende schade door het verlies of de diefstal van voorwer-
pen na een schadegeval

 > Schade als gevolg van oorlog of gelijkaardige gebeurtenissen
 > Schade veroorzaakt door wapens of een opzettelijke fout.

Toepassing van de franchise
De franchise wordt bepaald in functie van het type van het risico.

Voor een nog meer uitgebreide dekking, 
onderschrijf onze Pack Optima +
Worden onder andere vergoed in geval van schade via Optima + :

 > Elektrische, elektronische toestellen die gebruikt worden met 
professionele doeleinden volgens aankoopwaarde

 > Tijdelijk vervoerde goederen en materiaal ter gelegenheid van 
een tentoonstelling ; beurs, salon of seminarie (tot 10.000€) en 
de aansprakelijkheid van de verzekerde in geval van materiële 
schade

 > Onopzettelijke activatie van de automatische blusinstallatie 
(sprinklers)

 > Schade aan de lichtreclameborden (tot 3000€) met uitzondering 
van neonlichtreclame

Via de pack optima + bieden we aan de verzekerde de mogelijk-
heid om beroep te doen aan psychologische bijstand in gevolge 
van een gedekte schade (5 sessies bij een psycholoog aangeduid 
door de maatschappij)

Waar is deze dekking geldig?
De verzekering Optima is geldig op het in de algemene voorwaarden 
opgegeven adres en wij bieden ook uitbreidingen aan zoals bijvoor-
beeld:

 > Tijdelijk verplaatste koopwaar en materieel wanneer ze zich 
tijdelijk bevinden in een gebouw dat voor een tentoonstelling, 
handelsbeurs, salon, seminar of voor gelijkaardige doeleinden 
gebruikt wordt in een lidstaat van de Europese Unie.

 > Gehuurde of gebruikte tenten voor de beroepsactiviteit.
 > Tijdelijk verblijf.



Een offerte aanvragen?

Wend u rechts treeks tot een consultant  

of relatiebeheerder.

U kunt de lijst van onze commerciële 

experts ook raadplegen via contact  

pagina’s op www.belfius-verzekeringen.be.

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 Optima valt onder het Belgisch recht. De voor-
waarden van de verzekering Optima van Belfius verzekeringen 
(eigen risico, gedekte goederen, dekkingsgrenzen enz.) zijn ver-
krijgbaar 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.

 > U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan 
kunt u zich steeds wenden tot de Ombudsdienst van de Verzeke-
ringen, 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.

Dit document is up-to-date op 24 juni 2016 en kan worden gewijzigd.  
Er is op ieder moment een bijgewerkte versie beschikbaar op onze website www.belfius-verzekeringen.be.

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.

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 schade geval ...).


