
Belangrijk: dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Het document is niet afgestemd op uw specifieke behoeften en de informatie is niet volledig. Voor bijkomende inlichtingen over  
de verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Verzekering Alle Risico’s
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Ethias NV |  België -  
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 196 

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering « Alle risico’s elektronica » is een verzekeringscontract dat uw of het u ter beschikking gestelde elektronisch materieel verzekert 
tegen alle schade, voor zover ze onvoorzien en plots is, diefstal inbegrepen. 

Wat is verzekerd?

Verzekerd materieel

ü	Het elektronisch materieel bepaald in de speciale 
voorwaarden zoals: elektronische, audiovisuele, 
medische, wetenschappelijke, ... computer- en 
kantoorapparatuur en voor gebruik in laboratoria.

Waarborgen

Materiële schade of verliezen met name veroorzaakt door: 

ü onhandigheid en onervarenheid van personeelsleden 
of derden ;

ü kwaad opzet en vandalisme ;

ü brand, blikseminslag, ontploffing ;

ü waterschade ;

ü storm ;

ü natuurrampen ;

ü wegverzakkingen ;

ü instorting ;

ü diefstal:

- met braak;

- met geweld of bedreiging op een van uw 
personeelsleden.

Facultatieve waarborgen

• De wedersamenstellingskosten van de informatie op 
de informatiedragers als gevolg van een schadegeval 
van het type « materiële schade » of « diefstal ».

• De bijkomende bedrijfskosten als gevolg van een 
schadegeval van het type « materiële schade » of  
« diefstal ».

Wat is niet verzekerd? 

x Diefstal als het materieel zich onbewaakt buiten 
bevindt of in een ruimte die niet op slot is

x Diefstal in een onbewaakt voertuig op de openbare 
weg: 

- als het materieel zich tussen 05.00 en  
22.00 uur niet in de koffer van een afgesloten 
voertuig bevindt

- tussen 22.00 en 05.00 uur gelijk waar het 
materieel zich in de wagen bevindt.

x De esthetische schade.

x Normale slijtage.

x Radioactiviteit en chemische wapens.

x Aanslagen.

x Oproer en volksbewegingen.

x Oorlog en burgeronlusten.

x Het cyberrisico.

Als de klant optionele waarborgen afgesloten heeft, zijn 
in het bijzonder uitgesloten:

x slecht programmeren, slecht invoeren en 
bedieningsfouten;

x kosten voor de verbetering van systemen;

x schade, financiële verliezen, boetes. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstellingen: in de waarborgen zit(ten) een 
of meerdere vrijstellingen waarvan het bedrag 
vastgelegd is in de speciale voorwaarden van 
het contract. Deze vrijstellingen blijven ten laste 
van de verzekeringnemer en worden van het 
vergoedingsbedrag afgehouden.

! Tussenkomstlimieten: sommige waarborgen 
hebben tussenkomstlimieten die vastgelegd zijn in  
de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden  
van het contract.
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Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig voor schadegevallen die plaatsvinden:

ü in de gebouwen waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent en in gelijk welk ander afgesloten gebouw, als de risicosituatie 
vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden;

ü bij uw personeelsleden thuis;

ü overal in de wereld, ook tijdens het transport, als het materieel draagbaar is en als zodanig verzekerd is;

ü in het atelier van de hersteller na een gedekt schadegeval.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het sluiten van het contract: alle gekende omstandigheden van het risico exact melden.

• In de loop van het contract: elke wijziging in de omstandigheden melden die het risico aanzienlijk en blijvend kan verhogen.

• Bij een schadegeval:

- het schadegeval aangeven (omstandigheden en omvang van de schade) binnen de termijn die bepaald wordt in de  
algemene of speciale voorwaarden en ieder nuttig document bezorgen, met inbegrip van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke akten;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;

- meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie is jaarlijks op voorhand betaalbaar op voorlegging van de factuur of van het vervaldagbericht. Een gespreide betaling is 
mogelijk volgens bepaalde modaliteiten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De verzekering treedt in werking op de dag die in het verzekeringscontract vermeld wordt op voorwaarde dat de eerste premie 
betaald werd.

De duur van het contract bedraagt één jaar en het wordt ieder jaar stilzwijgend hernieuwd, tenzij anders vermeld wordt in de  
speciale voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het verzekeringscontract kan opgezegd worden met een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door overhandiging van 
een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. De opzegging moet ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het 
contract gemeld worden, tenzij anders vermeld in de speciale voorwaarden. 

	  

	  

	  

	  

	  

21
53

-5
15

/1
 •

 1
2/

21

	  


