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Verzekering Tentoonstellingen en Beurzen

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze zaakschadeverzekering vergoedt de materiële schade aan (kunst)voorwerpen, producten en standmateriaal door
brand , bliksem, diefstal, ongeval tijdens transport, overstroming, val van vliegtuigen of een terroristische aanslag tijdens
een tentoonstelling of beurs en of tijdens het transport. Deze verzekering is gericht op zowel natuurlijke als
rechtspersonen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?



Stoffelijke
schade
aan
producten en standmateriaal



Verzekerd
tijdens
het
verblijf
in
de
tentoonstellingsruimte en/of tijdens het vervoer
('Nagel tot Nagel'). Afhankelijk van de gekozen
formule gaat het om het vervoer door een
beroepsgoederenvervoerder of door de verzekerde
zelf



Immateriële (gevolg)schade



(Extra-)contractuele aansprakelijkheid



Verbranding,
ontvlambaarheid,
corrosie,
ontploffing van goederen die hier door hun aard
onderhevig aan zijn of ontstaan door het niet
naleven van de regelgeving rond wegvervoer,
averij en belading

Schade veroorzaakt door diefstal na bewezen
inbraak, na geweldpleging op personen en na een
gewaarborgd ongeval



Vertragingen,
inbeslagneming,
smokkel,
verbeurdverklaring, eigen gebrek, effecten,
coupons, speciën, cheques, brieven, documenten



Schade veroorzaakt door terrorisme binnen de
grenzen
die
werden
bepaald
in
de
polisvoorwaarden



Schade t.g.v. oorlog, oproer, terrorisme
veroorzaakt door nucleaire wapens, sabotage,
asbest,
radioactiviteit,
verboden
handel,
cybernetische aanvallen



Reddingskosten



Schade t.g.v. opzet of grove fout



Roest, oxidatie en
ontkleuring, gewoon
mechanisch, elektrisch en elektronisch defect



(kunst)voorwerpen,

Waarborgformules:


A1 Alle risico's: elke stoffelijke schade tijdens het
verblijf in de tentoonstellingsruimte



A2 Flexa: stoffelijke schade t.g.v. brand, bliksem,
ontploffing en val van vliegtuigen, tijdens het
verblijf in de tentoonstellingsruimte



A3 Brand: stoffelijke schade t.g.v. brand, tijdens
het verblijf in de tentoonstellingsruimte



B1 Nagel tot Nagel: elke stoffelijke schade tijdens
het vervoer door een beroepsgoederenvervoerder



B2 Nagel tot Nagel: stoffelijke schade t.g.v.
ongeval, brand, bliksem, ontploffing, overstroming,
instorting van weginfrastructuur, tijdens het vervoer
door de verzekerde zelf (eigen vervoer)
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Zijn er beperkingen in dekking?
!

Maximaal verzekerde waarde 125.000 EUR

!

Er is een franchise: het juiste bedrag staat in de
Bijzondere Voorwaarden

!

Niet-naleving van de preventiemaatregelen heeft
gevolgen bij een schadegeval

1

Waar ben ik verzekerd?


Benelux, Frankrijk en Duitsland



In de tentoonstellingsruimte of in een andere opgegeven ruimte of ook van de plaats waar de verzekerde
voorwerpen zich bevinden tot aan de plaats van bestemming (Nagel tot Nagel)

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling moet de stand steeds bemand zijn door personeel. Daarbuiten
moet de ruimte bewaakt of beveiligd zijn door een actieve bewaking- en alarminstallatie.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het
schadegeval bezorgen.

2
Wanneer en hoe moet ik betalen?
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 start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen
per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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