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Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend.
Voor bijkomende informatie dient u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering Montage & Proeven komt tussen wanneer de verzekerde goederen beschadigd worden tijdens het
monteren of testen van de goederen.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De voorwerpen vermeld in de bijzondere voorwaarden zoals:

Zijn, onder andere, niet gedekt, verlies of schade te
wijten aan:









Metalen
constructies
met
of
zonder
mechanische en/of elektrische installaties;
Mechanische, elektrische of elektronische
machines, toestellen en installaties;
Montage-uitrusting;
Andere
voorwerpen
die
montageplaats bevinden.

zich

op

de

Waarborgen:









onhandigheid,
toevallige
nalatigheid,
onervaren-heid, vandalisme of kwaadwilligheid
van personeelsleden van de verzekerde of van
derden;
fouten in het ontwerp, de constructie, de
plannen, de bouwplaats, de montage, gebreken
of fouten in het materiaal;
vallen, stoten, botsen en indringen van een
vreemde substantie alsook alle andere
montage-ongevallen;
brand, bliksem, ontploffing andere dan die van
explosieven, botsing met allerhande luchtvaarten ruimtetuigen alsook met andere voorwerpen
die daarbij weggeslingerd of omvergeworpen
worden;
storm en hagel, vorst, kruien van het ijs,
grondverschuiving en –inzakking;
diefstal.

Optionele waarborgen:

Het niet naleven van de regels van de kunst;



slijtage;



gebreken of fouten die reeds bestonden bij het
sluiten van de verzekering en die de verzekerde
bekend hadden moeten zijn;



natuurrampen;



gebruiksderving,
schade);



krassen en deuken (esthetische schade);



door natuurrampen;



het in werking houden van een voorwerp dat
beschadigd is.

winstverlies

(Immateriële

Zijn er beperkingen in dekking?


De aangegeven waarde van de machine dient
gelijk te zijn aan de nieuwvervangingswaarde.
Er is onderverzekering wanneer de aangegeven
waarde van een voorwerp lager is dan de
nieuwvervangingswaarde;



Er wordt een afschrijving toegepast op
materialen en loonkosten volgens de bepalingen
in uw contract.



Indien u schade of verlies hebt opgelopen bij het
niet naleven van de door ons voorgestelde
voorzorgsmaatregelen is er geen dekking.



schade tijdens het laden, het vervoer en het
lossen van de omschreven goederen;



Versneld vervoer;

Vrijstelling



Overuren;





Nachtwerk;



Beroep op buitenlandse technici.

De vrijstelling wordt bepaald in de bijzondere
voorwaarden volgens het type waarborg

Waar ben ik verzekerd?
 De verzekering is van toepassing op de in uw contract vermelde plaats.

Wat zijn mijn verplichtingen?






Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden. Bij wijziging van
deze gegevens brengt u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om het
schadegeval te voorkomen.
Ons het schadegeval zo snel mogelijk aangeven, binnen de in de algemene voorwaarden aangegeven
termijnen. In bepaalde gevallen dient u ook aangifte te doen bij de politie (bv. bij diefstal).
Alle nuttige maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
Meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U betaalt de premie jaarlijks en ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duurtijd van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De
opzegging van de overeenkomst dient te gebeuren door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs, per
aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

