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1.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

Voorwerp van de verzekering
Op grond van de algemene zowel als de bijzondere voorwaarden en in gedeeltelijke
afwijking van artikel 32 A 4 a), verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe de
verzekerde schadeloos te stellen voor de schade die aan de verzekerde goederen
veroorzaakt wordt door daden van terrorisme of van sabotage zoals hieronder gedefinieerd.
a) Onder daad van terrorisme of van sabotage, en tegenstrijdig met de Algemene
Begripsomschrijving “Terrorisme” uit de Algemene Voorwaarden, wordt verstaan een
clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt
op personen of de economische waarde van een materieel goed, geheel of gedeeltelijk,
wordt vernield
ofwel om indruk te maken op het publiek, om een klimaat van onveiligheid te
scheppen of de overheid onder druk te zetten (terrorisme);
ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te
belemmeren (sabotage).

2.

b)

De verzekering strekt zich uit tot de andere gedekte schadegevallen die eruit
voortvloeien.

c)

De verzekering strekt zich uit tot de schade die aan de verzekerde goederen
veroorzaakt wordt door de bedachtzaam verleende hulp en alle bedachtzaam
gebruikte beschermings- of reddingsmiddelen alsook de verplichte afbraak bevolen
door een wettelijk gezag.

d)

Deze waarborg wordt aangevuld door de in de bijzondere voorwaarden voorziene
bijkomende waarborgen*.

Uitsluitingen
Deze dekking doet geen afbreuk aan de andere uitsluitingen van de polis .
Niettemin blijft de schade veroorzaakt door een ontploffing van springstoffen gedekt indien
een daad van terrorisme of van sabotage aan de basis van deze ontploffing ligt.

3.

Tussenkomst van de maatschappij*
Ingeval van schade wordt de vergoeding beperkt tot het bedrag vastgesteld in de bijzondere
voorwaarden.
Daarenboven wordt zij geregeld, voor elke verzekeringsonderneming die lid is van TRIP*,
binnen het kader en de perken en tijdslimieten vastgesteld door de wet van 1 april 2007 (BS
15/05/2007) betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme en door
de koninklijke uitvoeringsbesluiten van die wet zonder dat dit bedrag haar aandeel mag
overtreffen in de schadevergoedingslimiet vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

