
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1.  Uw basiswaarborg
 ✓Diefstal en alle plotselinge en onvoorzienbare schade aan vast 
en/of draagbaar kantoor- /elektronisch materiaal (fax, 
fotokopieertoestel, alarmsysteem,...) en informaticamateriaal 
(computers, servers, netwerk,...) dat u vermeldt in uw contract

2.  Optionele dekking van uw software
 ✓Bij gedekte schade aan het verzekerd vast of draagbaar 
informaticamateriaal of aan gegevensdragers: vergoeding van 
de kosten om de software die beschadigd werd of verloren 
ging opnieuw samen te stellen.

3.  Optionele dekking van uw bijkomende kosten
 ✓Kosten gemaakt na een gedekt schadegeval aan het verzekerd 
materiaal en gedurende de vergoedingsperiode (overuren, 
tijdelijk personeel, leveranciers, vervoer, vervanging van een 
installatie)

4.  Verzekerde bedragen
 ✓Het is een dekking van het type 'Blanket cover', dus zonder 
afschrijving of inventaris voor de verzekering van het materiaal. 
De veroudering wordt wel afgehouden als u het beschadigde 
materiaal niet herstelt of vervangt.
 ✓Het verzekerde bedrag is de waarde die u opgeeft voor elke 
materiaalcategorie, die moet overeenstemmen met de totale 
nieuwvervangingswaarde
 ✓Voor de software, bedrag in eerste risico (= zonder toepassing 
van de evenredigheidsregel)

1. Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen
 ✗ Arbeidsconflicten, natuurrampen
 ✗ Oorlog, daden van geweld, terrorisme of kwaadwilligheid

2. Uitsluitingen van de basiswaarborg
 ✗ Diefstal of poging tot diefstal van het materiaal dat u achterlaat 
in uw voertuig zonder de voorgeschreven beveiligingsmaatre-
gelen te nemen

 ✗ De schade onder waarborg van een leverancier 
 ✗ Onrechtstreekse schade: winstderving, gebruiksderving, 
productieverlies

 ✗ Progressieve schade door slijtage
 ✗ Esthetische schade

3. Uitsluitingen van de verzekering van de software
 ✗ Hacken en computervirus
 ✗ Verlies van gegevens door beschadiging van omwisselbare 
gegevensdragers, door sleet, ouderdom of mankement aan 
componenten

 ✗ Gegevens afkomstig van illegale kopieën of van programma’s 
die niet getest werden

4. Uitsluitingen van de bijkomende kosten
 ✗ Vertraging als gevolg van financieringsmoeilijkheden, 
geschillen met leveranciers, conflicten in het bedrijf, 
structuurwijzigingen of wijzigingen in de arbeidsorganisatie
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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn 
niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de precontractuele 
en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het product en ook uw 
verplichtingen en die van de maatschappij.

Welk soort verzekering is dit? 
Het is een verzekering alle risico's voor ondernemingen of zelfstandigen, die de stoffelijke schade dekt aan uw vast informaticamateriaal en 
aan uw elektronische toestellen. Optioneel kan u ook de software, het draagbaar informaticamateriaal, elektronische apparatuur voor 
professioneel gebruik (eigen aan de activiteit) en bijkomende kosten verzekeren.
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 Zijn er dekkingsbeperkingen?

1. Essentiële beperkingen op de basiswaarborg
 ! Materiaal bestemd voor verkoop (niet gedekt)
 ! Kantoor en informaticamateriaal: aangegeven bedrag met een 

maximum van 6.200 € per schadegeval.
2. Essentiële beperkingen op de verzekering van de software

 ! Gegevens afkomstig van programma’s die niet met succes 
getest werden en niet gebruiksklaar zijn (niet gedekt)

 ! Schade als de verzekerde niet beschikt over een back-up en 
kopieën zoals voorgeschreven door de algemene voorwaarden

3.  Essentiële beperkingen op de dekking van de bijkomende 
kosten
 ! Geen vergoeding als het onmogelijk is het beschadigde 

materiaal te herstellen of te vervangen omdat het niet meer 
beschikbaar is of niet meer gemaakt wordt

4. Vrijstellingen
 ! Vrijstelling voor het materiaal, volgens de verzekerde waarde: 

200 euro minimum.
 ! Vrijstelling voor de software gelijk aan 5% van het bedrag van 

de schade
 ! Vrijstelling voor de bijkomende kosten: minimum 2 werkdagen 

wachttijd.

 Waar ben ik gedekt?

Uw vast materiaal is verzekerd in uw hoofdzetel (en andere bedrijfszetels op voorwaarde dat die opgegeven worden in het contract) en 
tijdens occasioneel vervoer. Uw draagbare uitrustingen zijn in heel de wereld verzekerd.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve 
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be.

 Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling 
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


