
MS Amlin Insurance SE | Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 
Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092   

RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Bank: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB 

 

 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen 
is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 
 
Welk soort verzekering is dit? 

 
De verzekering Superior Business biedt een bescherming tegen de materiële schade aan het gebouw dat u gebruikt als ruimte 
om een handels-, nijverheids- of ambachtelijke activiteit uit te oefenen of voor landbouw, tuinbouw of teelt. U kunt eveneens de 
inhoud bestemd voor privé- en/of beroepsgebruik verzekeren tegen materiële schade.  
 
 
 
 
 
 
  

Brandverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

MS Amlin Product : Superior Business 

 Wat is verzekerd?  
Basiswaarborgen 
 Brand, explosie, implosie en bliksem 
 Botsen tegen de verzekerde goederen 
 Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet 

of door dieven en diefstal van delen van de hoofdconstructie 
 Uitwerking van elektriciteit  en de ontdooing van 

voedingswaren voor privégebruik die hier het gevolg van is 
 Arbeidsconflicten en aanslagen 
 Storm-, hagel-, ijs- en sneeuwdruk 
 Waterschade en de schade door de werking van huiszwam 
 Schade door stookolie, de waarde van de weggevloeide 

stookolie en de kosten voor het saneren van de grond. 
 Breken van glas, spiegels, televisieschermen, sanaitaire 

installaties etc. en de gevolgschade ervan 
 Schade veroorzaakt aan derden door de verzekerde 

goederen die geen verband houden met de uitoefening van 
uw beroep  
 

Optionele waarborgen 
 Schade door natuurrampen  
 Diefstal van de verzekerde inhoud in de verzekerde lokalen  

alsook de diefstal met geweld of bedreiging op uw persoon 
buiten de verzekerde lokalen  

 Bedrijfsschade op basis van omzet of door u vastgestelde 
forfaitaire dagvergoeding  

 
Aanvullende waarborgen: bij schadegeval verzekerd door een 
basiswaarborg of facultatieve waarborg verzekeren wij eveneens: 
 De kosten die u hebt moeten maken om een schadegeval te 

voorkomen of te beperken 
 Kosten die u hebt moeten maken omwille van het 

schadegeval (bewaringskosten, kosten voor opruiming en 
afbraak, herstel van de tuin, huisvesting tijdens de 
wederopbouw, expertisekosten enz.) 

 Onbruikbaarheid van het verzekerde gebouw 
 Uw aansprakelijkheid voor materiële schade veroorzaakt door 

een gewaarborgd schadegeval dat overslaat naar goederen 
die eigendom zijn van derden 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
! Vrijstellingen 

‐ Algemene vrijstelling: 218,29 EUR 
‐ Natuurrampen tariferingsbureau: 1.074,28 EUR 

! Evenredigheidsregel 
- Wanneer de verzekerde waarde voor het gebouw of de inhoud 

meer dan 10% lager ligt dan de waarde die u had moeten 
verzekeren kan een evenredigheidsregel toegepast worden. In 
dat geval wordt de vergoeding verminderd met de verhouding 
tussen de verzekerde bedragen en de bedragen die verzekerd 
hadden moeten zijn  

! Slijtage 
‐ In geval van nieuwwaarde: slijtage wordt afgetrokken indien 

deze de 30% overschrijdt 
‐ Voor elektrische of elektronische toestellen voor privé gebruik 

wordt de slijtage forfaitair vastgesteld op 5% per jaar die zal 
afgetrokken worden vanaf het achtste jaar 

! Interventielimieten: per waarborg kunnen er specifieke 
vergoedingslimieten van toepassing zijn die worden vermeld in 
de algemene voorwaarden van uw contract. Enkele 
voorbeelden:  

‐ Schade door stookolie: de vergoeding voor het verlies van de 
weggevloeide verwarmingsstookolie is beperkt tot 2.250 EUR, 
saneringskosten van de door stookolie vervuilde grond is 
beperkt tot 5.600 EUR  

‐ Uitwerking van elektriciteit de vergoeding voor schade aan 
elektronisch- of informaticamateriaal is beperkt tot 90.000 EUR 

‐ Schade aan uithangborden door storm, hagel, ijs- en 
sneeuwdruk is beperkt tot 2.800 EUR 

‐ Schade door glasbreuk aan sanitair voor beroepsdoeleinden is 
beperkt tot 2.250 EUR 

‐ Diefstal van juwelen die geen koopwaar zijn is beperkt tot 8.900 
EUR, of tot 10% van het in de bijzondere voorwaarden 
voorziene bedrag voor de inboedel 

‐ Zijn gedekt tot 2.250.000 EUR de huurdersaansprakelijkheid 
voor de materiële schade aan: 

 Gebouwen of lokalen, al dan niet gemeubeld, tijdelijk 
gebruikt voor organisatie van seminaries, beurzen of 
tentoonstellingen 

 Vakantieverblijf, lokalen voor familiefeest een 
studenkot of het vervangingsverblijf wanneer het 
verzekerde gebouw onbewoonbaar is geworden door 
een gedekt schadegeval (enkel wanneer uw 
hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerd gebouw)  

 
De vermelde vrijstellingen, vergoedingslimieten voor de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid en verhaal van derden worden 
geïndexeerd aan de index der consumptieprijzen 210,70 (maart 
2008 – basis 1981 =100). De andere bedragen evolueren op basis 
van de ABEX-index (basis 665, januari 2008). 
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 Waar ben ik verzekerd? 
 U bent verzekerd op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het risico  
 Wanneer het gebouw ook dient tot woning bent u ook verzekerd op volgende locaties: 

 Op het adres van een privégarage in België waarvan u huurder, eigenaar of gebruiker bent  

 Op het adres van een rusthuis of een verzorginstelling waar u of uw verwanten in opgaande of neergaande lijn verblijven  

 Op het adres van het verblijf van uw studerende kinderen  
 U bent wereldwijd verzekerd: 

 Voor de tijdelijke verplaatsing van uw inboedel 

 Voor de tijdelijke verplaatsing van het materieel en de koopwaren naar aanleiding van een seminarie, een handelsbeurs of 
tentoonstelling voor zover ze zich in een gebouw bevinden 

 Bij verhuizing in België bent u gedurende 120 dagen  vanaf de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist tot uw beschikking 
wordt gesteld verzekerd op zowel het oude als het nieuw adres. Diefstal wordt altijd enkel verzekerd op de locatie waar u 
hoofdzakelijk uw werkzaamheid uitoefent. Als u naar het buitenland verhuist eindigt de verzekering van de naar het buitenland 
overgedragen goederen op de datum van de verhuis. 

 Wanneer het gaat om een landbouwrisico zijn dieren en landbouwmaterieel gedekt op alle plaatsen. Oogsten zijn verzekerd in 
brand op velden in, hooimijten of tijdens hun vervoer in België en in de aangrenzende landen. 

 Als uw hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerde gebouw verzekeren wij uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker is 
wereldwijd gedekt voor materiële schade veroorzaakt aan een vakantieverblijf, lokalen voor familiefeesten, het verblijf van uw 
studerende kinderen, het vervangingsverblijf dat u bewoont wanneer het verzekerd gebouw onbewoonbaar is geworden en de 
lokalen die u tijdelijk gebruikt voor de organisatie van beurzen, seminaries of tentoonstellingen. 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Bij sluiting van het contract 
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 Tijdens de looptijd van het contract 
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat 

melden. 

 In geval van schade 
‐ U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken 
‐ U moet ons zo snel mogelijk een raming van de kosten bezorgen 
‐ Mag u geen wijzigingen aanbrengen die het moeilijker maken om de oorzaak van de schade te achterhalen of om de schade te 

ramen 
‐ Bewijs aanleveren dat uw goederen niet bezwaard zijn door een hypotheek of een voorrecht 
‐ Bij aanslag of arbeidsconflict dient u de nodige stappen ondernemen om bij de overheid een vergoeding te krijgen voor de 

schade 
‐ Bij diefstal moet u onmiddellijk klacht indienen bij de politie en ons binnen de 24u op de hoogte brengen. U dient ons ook op de 

hoogte te brengen indien gestolen voorwerpen worden teruggevonden 
‐ Wanneer u aansprakelijk kan gesteld worden voor een schadegeval moet u ons binnen 48 uur alle ontvangen briefwisseling 

bezorgen, verschijnen op rechtszittingen en mag u geen standpunt innemen i.v.m. de aansprakelijkheidsbepaling en de 
gevolgen ervan. 

 Wanneer en hoe betaal ik? 

 U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te 
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 

 Wat is niet verzekerd?  
Binnen elke basiswaarborg is alles gedekt behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in de algemene of bijzondere voorwaarden van uw 
verzekeringscontract. 
De belangrijkste uitsluitingen geldig voor alle waarborgen zijn:  

 Oorlog of gelijkaardige feiten, burgeroorlog 
 Opeising of bezetting door een krijgs- of politiemacht of door geregeld of ongeregelde strijdkrachten behalve wat verzekerd is door 

de waarborg arbeidsconflicten en aanslagen 
 Schade of verzwaring van schade door atoomwapens, door radioactieve producten 
 Schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de opgelegde preventiemaatregelen 
 Schade waarvan de oorzaak die bij een vorig schadegeval aan het licht kwam niet werd weggenomen 
 Schade aan het gebouw of een gedeelte ervan dat bouwvallig is of voor afbraak bestemd 


