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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 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 Montage-Proeven komt tussen wanneer de verzekerde goederen beschadigd werden tijdens de montage of tijdens de
proefperiode.

Wat is verzekerd?
 Basiswaarborgen
		 De verzekering Montage-Proeven komt tussen voor schade
		 aan:
		  Metalen constructies (al dan niet met mechanische
			 en/of elektrische installaties).
		  Mechanische, elektrische of elektronische machines,
			 toestellen en installaties.
		  Montage-uitrustingen.
		  Andere voorwerpen die zich op de montageplaats
			 bevinden.
		 De schade dient het gevolg te zijn van:
		  Onhandigheid, mogelijke nalatigheid, onervarenheid,
vandalisme of kwade wil van personeelsleden van de
verzekerde of van derden.
		  Fouten in het ontwerp, de constructie, de plannen,
			 de werkplaats of de montage.
		  Gebreken of fouten in het materiaal.
		  Vallen, stoten, botsen en indringen van een vreemde
			 substantie, evenals van alle andere montage-ongevallen.
		  Brand, bliksem, ontploffingen zonder gebruik van explosieven en botsing met luchtvaar- en ruimtetuigen, evenals met voorwerpen die bij deze ongevallen weggeslingerd of omvergeworpen worden.
		  Storm, hagel, vorst en grondverschuivingen en
			 -verzakkingen.
		  Diefstal op de montageplaats.
		 Er is bovendien een tussenkomst voorzien voor de
		 reddingskosten.
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 Optionele waarborgen
		 Waarborgen waarvan u zelf kiest of u ze onderschrijft of niet:
 Voor verlies of schade:
				 Tijdens het laden, het vervoer of het lossen.
 Bij schade aan uw apparaten voor:
				 Werkzaamheden buiten de normale werkuren.
				 Versneld vervoer.
				 Inschakelen van technici uit het buitenland.

Wat is niet verzekerd?
x Schade ontstaan door het niet naleven van de regels van de
kunst.
x Schade door slijtage en voortijdige vermoeidheid wanneer
het voorwerp niet wordt gebruikt voor wat het bestemd is.
x Schade die van puur esthetisch aard is.
x Schade veroorzaakt door natuurrampen.
x Schade door het in werking houden van een voorwerp dat
beschadigd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Wij passen een eigen risico toe volgens de bepalingen die in
uw contract zullen vermeld staan.

!

Wij passen een afschrijving voor veroudering toe op de verzekerde goederen volgens de bepalingen die in uw contract
zullen vermeld staan.

!

Wij bieden geen dekking voor schade die u heeft opgelopen
omdat u de door ons gevraagde preventiemaatregelen niet
heeft getroffen, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband
bestaat met het ontstane schadegeval.

Binnen al deze waarborgen kunnen er specifieke vergoedingsplafonds van toepassing zijn.
U bepaalt zelf de waarde van de te verzekeren voorwerpen. Indien de door u gekozen waarde op het moment van een schadegeval te laag blijkt te zijn, dan loopt u het risico op een verminderde tussenkomst.
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Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is van toepassing op de in uw contract vermelde plaats.

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 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. 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 eenmalige premie te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van het contract wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contract.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan het verzekeringscontract opzeggen volgens de modaliteiten vermeld in de algemene voorwaarden door middel van een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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