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Artikel 107 - WAARBORGEN
In uitbreiding van de waarborgen die worden toegekend in het kader van Afdeling 1 van de polis “Alle
Risico’s Behalve” en onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2 en 3, verzekert de
maatschappij de vergoeding van de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen tegen overstroming
voor zover zij in de bijzondere voorwaarden vermeld staan.
A.

Onder overstroming, in de zin van de huidige waarborguitbreiding, wordt verstaan een voorlopige
situatie tijdens de welke grondgebieden, die in normale omstandigheden droog staan, volledig of
gedeeltelijk onder water of onder modder of slib komen te staan ten gevolge van:
-

B.

Wordt hiermee gelijkgesteld de schade indien ze het directe gevolg is van een overstroming en
veroorzaakt door:
-

C.

buiten zijn oevers treden van binnenwater, van een rivier, een kanaal, enz.,
vloed of vloedgolf,
golven of zeewater,
overloop of breuk van lichamen omringd door stuwdammen en/of dijken die water en/of modder
of slib inhouden,
modderverplaatsing, rivier of stroom van vloeibare modder veroorzaakt door een overstroming
zoals hierboven bepaald,
opeenhoping van ondergrondse watermassa’s inbegrepen het overlopen van riolen.

brand of ontploffing,
de bedachtzaam verleende hulp en alle bedachtzaam gebruikte beschermings- of
reddingsmiddelen, de verplichte afbraak bevolen door een wettelijk gezag.

De dekking wordt aangevuld met de waarborgen onbruikbaarheid van onroerende goederen,
reddings- en opruimingskosten indien ze voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 108 - UITSLUITINGEN
Behoudens uitdrukkelijk gewaarborgd volgens dekkingsuitbreiding, blijft de schade volgens de
bepalingen van artikel 3 van de algemene voorwaarden uitgesloten, en ondermeer:
-

de overstroming die het gevolg is van een aardbeving of van een vulkaanuitbarsting;
de schade veroorzaakt aan gebouwen waarvan de verzekerde niet de eigenaar is;
de overstroming veroorzaakt door breuk van een stuwdam of van een dijk waarvan het
onderhoud onder controle is van de verzekerde.

Artikel 109 - SCHADEGEVALLEN
A.

Wordt als één schadegeval beschouwd, alle schade veroorzaakt door overstromingen:
-

B.

die voorvallen gedurende een ononderbroken periode van wassen of buiten de oevers treden
van iedere rivier, waterloop of gelijkaardige watermassa, tot het terug binnen de oevers treden
ervan;
die voorvloeien uit een gedekte vloedgolf of uit één zelfde natuurstoring.

In geval van schade, verbindt de verzekerde zich, binnen de kortste tijd, alle stappen te ondernemen
bij de bevoegde instanties met het oog op de vergoeding van de schade aan de verzekerde
goederen. De maatschappij komt tussen van zodra de verzekerde het bewijs heeft voorgelegd dat hij
al deze nodige stappen heeft ondernomen. De verzekerde verbindt er zich toe de hem door de
overheid toegekende schadevergoeding aan de maatschappij door te storten voor zover deze
schadevergoeding dubbel gebruik uitmaakt met deze hem door de maatschappij betaald volgens de
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

