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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document is niet geperson- 
aliseerd 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. Contacteer uw adviseur of kantoorhouder voor meer 
informatie. Of ga naar www.federale.be. 

Welk soort verzekering is dit? 

De verzekering Winstverlies beschermt u tegen het winstverlies waar u mee te maken krijgt als gevolg van een gehele of gedeeltelijke 
onderbreking van de exploitatie van uw onderneming ten gevolge van een brand of een ontploffing. 

Wat is verzekerd? 

✓ Basisdekking 
U krijgt een compensatie bij winstverlies die het gevolg is 
van de gehele of gedeeltelijke onderbreking van de 
exploitatie van uw onderneming ten gevolge van een brand 
of een ontploffing die zich heeft voorgedaan in het 
verzekerd risico tijdens de verzekeringsduur. 

❑ Optionele waarborgen 
De dekking kan worden uitgebreid met waarborgen waar u 
zelf van kiest of u ze onderschrijft of niet, en die betrekking 
hebben op: 
❑ Het gewaarborgd weekloon 
❑ De opzegvergoedingen 
❑ De boetes 

De verzekerde bedragen en de maximum duur van de 
uitkeringstermijn worden door u vastgesteld. 

 

Wat is niet verzekerd? 

x Schade die voortvloeit uit het gebrek aan of de 
ontoereikendheid van een verzekering die tussenkomt voor de 
schade door brand. 

 

x De schade die aan elektrische toestellen wordt veroorzaakt 
door een machinebreuk of door inwerking van elektriciteit. 

 

x Schade door een hoos, een orkaan, een storm of hagel. 
 

x Schade die, zonder dat er ontvlamming of ontploffing is ont- 
staan, voortkomt van verkoling, bovenmatige hitte, het 
naderen of aanraken van een licht of vuurhaard. 

 
x Schade door een gebrek of stoornis in de fabricage, zelf- 

ontbranding, gisting of een eigen gebrek, zonder dat er een 
brand of ontploffing uit voortspruit. 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Wij bieden geen dekking voor schade die u heeft opgelopen 
omdat u de door ons opgelegde verplichtingen niet heeft na- 
geleefd, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband bestaat 
met het ontstane schadegeval. 
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Waar ben ik gedekt? 

✓ De verzekering is van toepassing op het adres vermeld in uw contract. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

- U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 
 

- U dient ons alle wijzigingen (met inbegrip van alle nieuwe elementen) te melden die zich voordoen tijdens de looptijd van het con- 
tract aan de door u, bij het afsluiten van het contract, verstrekte inlichtingen. 

 

- U dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen om schade te vermijden. 
 

- U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Boven- 
dien moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling 
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en gaat gepaard met bijkomende kosten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van drie jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te bren- 
gen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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