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Verzekering Machinebreuk

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. Contacteer uw adviseur of
kantoorhouder voor meer informatie. Of ga naar www.federale.be.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering Machinebreuk verzekering beschermt u in geval van schade aan uw machines.

Wat is verzekerd?
n

Mobiele machines (hef- en bouwplaatstoestellen)
l Optie 1: Alle uitwendige risico’s
Schade aan uw mobiele machines door:
✓ Vallen, stoten, botsen, omvallen
✓ Instorting, verzakking van de grond
✓ Instorting gebouwen
✓ Wind, storm, vorst
✓ Overstroming
✓ Brand, ontploffing
✓ Luchtvaartuigen, blikseminslag
✓ Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, kwaadwilligheid
✓ Diefstal of poging tot diefstal
✓ Laden, lossen, transport
l Optie 2: Alle risico’s
✓ Alle oorzaken die niet expliciet uitgesloten zijn, zowel
inwendig als uitwendig.

Vaste machines
Schade aan uw machine veroorzaakt door:
Uitwendige oorzaken:
EN
Inwendige oorzaken:
✓ Onhandigheid
✓ Materiaalfout
✓ Toevallige nalatigheid ✓ Constructiefout
✓ Onervarenheid
✓ Montagefout
✓ Vandalisme
✓ Trillen
✓ Kwaadwilligheid
✓ Ontregelen
✓ Vallen
✓ Slecht uitlijnen
✓ Stoten
✓ Loskomen van delen
✓ Botsen
✓ Abnormale spanning
✓ Vreemde substantie
✓ Metaalmoeheid
✓ Inwerking elektriciteit ✓ Snelheid
✓ Wind, storm, vorst
✓ Middelpuntvliedende kracht
❑ Optionele waarborgen
Waarborgen waarvan u zelf kiest of u ze onderschrijft of niet:
❑ Werkzaamheden buiten de normale werkuren.
❑ Versneld vervoer.
❑ Inschakelen van technici uit het buitenland.
❑ Uit het water halen van voorwerpen.

Wat is niet verzekerd?
x Algemeen:
x Schade die bestaat uit slijtage.
x Schade door aanhoudende chemische, thermische of
mechanische beschadiging.
x Schade ten gevolge van foutief gebruik of foutieve
herstelling.
x Schade aan goederen in bewerking.
x Immateriële schade (bv. gebruiksderving, winstverlies).
x Esthetische schade (bv. krassen, deuken).
x Schade als gevolg van dronkenschap.
x Mobiele machines:
x Schade door natuurrampen.
x Vaste machines:
x Schade door brand en ontploffing, aangezien dit kan
verzekerd worden via de brandverzekering.
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Deze waarborgen gelden zowel op het moment dat de machines
werken of stilstaan, evenals op het moment dat de machines worden gedemonteerd, verplaatst of gemonteerd naar aanleiding van
een onderhoud, controle, revisie of herstelling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Wij passen een eigen risico toe volgens de bepalingen die in
uw contract zullen vermeld staan.
! Wij passen een afschrijving toe op bepaalde materialen en
loonkosten volgens de bepalingen die in uw contract zullen
vermeld staan.
! Wij bieden geen dekking voor schade die u hebt opgelopen
omdat u de door ons opgelegde verplichtingen niet heeft nageleefd, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband bestaat
met het ontstane schadegeval.
! Wij komen niet tussen voor verwisselbare werktuigen en
snel slijtende onderdelen.

De aangegeven waarde wordt onder uw verantwoordelijkheid
vastgesteld, deze dient gelijk te zijn aan de nieuwvervangingswaarde. Indien de door u gekozen waarde op de dag van het
schadegeval te laag blijkt te zijn, dan zal de vergoeding verminderd worden.
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Waar ben ik gedekt?
n

n

Vaste machines
✓ De verzekering is van toepassing op de in uw contract vermelde plaats.
Mobiele machines
✓ De verzekering is overal in België van toepassing, tenzij anders bepaald 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 nieuwe omstandigheden, of wijzigingen van omstandigheden die zich tijdens de looptijd van het contract voordoen, en die van die aard zijn dat ze een merkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen,
te melden.

-

U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzekerde voorwerpen in goede onderhouds- en werkingstoestand te
houden en om ze naar de gelden de wettelijke en administratieve voorschriften te schikken.

-

U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Bovendien 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.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een 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 brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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