Fiche sterke punten «Genibizz Brand Handel»
Fiche sterke punten
FORMULE : «ALLES PER GEVAAR IS GEDEKT, BEHALVE»
Voor elke basiswaarborg (*) is alles gedekt met uitzondering van een beperkt aantal duidelijk opgesomde uitsluitingen. Deze formule biedt
zekerheid aan de verzekerden en leidt tot eenvoudige en duidelijke algemene voorwaarden.
(*) Uitgezonderd «Arbeidsconflicten en aanslagen», «Natuurrampen», «BA Gebouw», «Waarborguitbreidingen» en «Domus-Bijstand Handel».

Brand en met brand aanverwante gevaren
n

n

Elke plotse en abnormale uitstoot van rook of roet :
n

ook uit een open haard ;

n

zelfs indien veroorzaakt door een toestel dat niet aangesloten is op een schoorsteen.

Alle botsingen, zelfs indien veroorzaakt door de verzekerde buiten het gebouw met zijn eigen voertuig of werfmachine (enkel schade aan het
gebouw)

n

Beschadiging van het gebouw door dieven en vandalisme (zowel gedeelte woning als gedeelte handel) - max. € 10.000,00 per schadegeval

n

Beschadiging van elektrische en elektronische apparaten voor beroepsgebruik :

n

n

n

dragers van gegevens zijn gedekt ;

n

vergoeding in werkelijke waarde (maximum nieuw toestel met vergelijkbare prestaties op het ogenblik van het schadegeval) ;

n

max. € 88.147,82 per schadegeval.

Beschadiging van elektrische en elektronische apparaten voor privé-gebruik :
n

dragers van gegevens zijn gedekt ;

n

vergoeding in nieuwwaarde ;

n

bij herstelling van het apparaat 

betaling van de herstellingsfactuur.

Ontdooiing van voedingswaren :
n

inhoud bestemd voor privé-gebruik van een koel- of diepvriestoestel bestemd voor privé-gebruik ;

n

max. € 2.500,00 per schadegeval
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Fiche sterke punten «Genibizz Brand Handel»

Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
n

Storm - windsnelheid 80 km/u

n

Voor het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als woning zijn gedekt :
n

alle voorwerpen die voorgoed aan de buitenkant van een gebouw bevestigd zijn ;

n

afsluitingen en hagen ;

n

tuinmeubelen - max. € 2.843,47 per schadegeval.

Water en een vloeibare brandstof
n

n

Max. € 10.000,00 per schadegeval voor :
n

de schade veroorzaakt door de huiszwam ;

n

de opsporingskosten indien de schade veroorzaakt wordt door corrosie van ingewerkte of ondergrondse leidingen ;

n

de opsporingskosten met het oog op de opsporing van de oorzaak van het schadegeval, zelfs als er nog geen schade duidelijk wordt.

Het verlies van weggevloeide stookolie - max. € 1.000,00 per schadegeval

Breken of barsten van glazen
n

Zowel de schade aan het gebouw als aan de inhoud is gedekt

n

Schade gedekt zonder waarborggrens o.a. :

n

n

aquaria ;

n

verwarmingstoestellen ;

n

sanitaire installaties voor privé-gebruik ;

n

vitrokeramische kookplaten (ook inductieplaten) ;

n

ruiten van zonnepanelen ;

n

serres en broeibakken voor privé-gebruik.

Schade gedekt max. € 2.500,00 per schadegeval
n

n

sanitaire installaties bestemd voor beroepsgebruik ;

n

kunstglas ;

n

reclame- en uithangborden.

Het ondoorzichtig worden van isolerende glazen :
n

zelfs indien er nog waarborg is van de fabrikant ;

n

ongeacht de ouderdom.
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Natuurrampen
n

Tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken, afsluitingen, toegangen, terrassen en binnenplaatsen

n

Indien de facultatieve waarborg «autovoertuig in rust» onderschreven is, wordt de schade veroorzaakt door een natuurramp gedekt

Waarborguitbreidingen
n

n

n

Tijdelijke verplaatsing van de inboedel
n

Wereldwijd in een hotel, vakantieverblijf of vervangverblijf

n

Wereldwijd in een studentenkamer, ook gewaarborgd in diefstal indien onderschreven

n

in een rusthuis in België (25 % verzekerd bedrag inhoud/max. € 17.629,56)

Tijdelijke verplaatsing van het materieel en de koopwaar
n

In alle landen van de Europese Unie

n

Op beurzen, salons, markten of gelijkaardige activiteit

n

20 % van de verzekerde bedragen voor de inhoud

Huurdersaansprakelijkheid
n

Wereldwijd voor gebouwen of lokalen voor de organisatie van seminaries, handelsbeurzen of tentoonstellingen (25 % van de verzekerde
bedragen voor het gebouw of de huurdersaansprakelijkheid en de inhoud)

n

Wereldwijd voor een hotelkamer en een vakantieverblijf

n

Wereldwijd voor een studentenkamer (max. € 88.147,82)

n

In België voor het vervangverblijf, al dan niet gemeubeld

n

In België voor het gebouw of een tent waar de verzekerde een familiefeest organiseert (max. € 88.147,82)

Domus bijstand handel - ( 02/ 533 78 97 europ assistance
n

Een INFO-DIENST

n

Bij schadegeval zorgt Europ Assistance voor
n

sturen van een vakman ;

n

opvang van kinderen en bewaking van huisdieren ;

n

sturen van een slotenmaker ;

n

huisvesting in een hotel ;

n

repatriëring van de verzekerde ;

n

externe bewaking van het gebouw (ook bij defect van het alarmsysteem) ;
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n

overbrengen van de inhoud ;

n

omleiding van de professionele telefoonlijnen ;

n

zoeken van administratief personeel.

Diefstal en vandalisme
n

n

n

n

n

Vervanging van de sloten bij diefstal van de sleutels van de buitendeuren zonder toepassing van de vrijstelling/max. € 1.000,00
Diefstal van delen van het gebouw indien de verzekerde eigenaar is
Beschadiging van het gebouw door dieven en vandalisme indien verzekerde huurder is en de vergoedingsplicht opgelegd wordt door het
huurcontract. max. € 10.000,00
Diefstal waarden op zaterdagen, op de dag vóór de feestdagen en op de feestdagen zelf : 6,5 % van het verzekerde bedrag inhoud (max. €
2.291,84 per schadegeval - verhoogd tot max. € 4.583,86 indien opgeborgen in een ingemetselde kluis)
Diefstal van juwelen (geen koopwaar) : 10 % van het verzekerde bedrag inhoud

Alle vermelde waarborggrenzen gelden aan ABEX 654

Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de algemene voorwaarden GE2694 van de verzekeringsovereenkomst.
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