
 

  
17 maart  2020 

 
Covid-19: uw vragen met betrekking tot waarborgen 
 
 
 
 
 

 
 

Beste Makelaar, 
 
Het Corona-virus en de bijhorende overheidsmaatregelen die werden genomen stelt de 
bedrijfswereld voor belangrijke uitdagingen en roept heel wat vragen op, bij uzelf en onze 
gemeenschappelijke klanten.  
Wij geven u graag meer toelichting bij de meest gestelde vragen die wij de afgelopen week 
mochten ontvangen.  
 
 

Fleet 
 

Verhaalrecht bij ongeldig keuringsbewijs 
Wanneer zich een schadegeval voordoet met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs zal 
MS Amlin niet het verhaalrecht uitoefenen waarin de algemene voorwaarden voorzien. Deze 
maatregel geldt voor voertuigen die tijdens de periode van sluiting van de keuringscentra 
dienden te worden gekeurd of herkeurd. Wanneer de overheid beslist om de keuringscentra 
weer te openen verwachten wij dat de betrokkene zijn voertuig binnen de vier maanden laat 
keuren.  
 
Schorsing van waarborgen 
MS Amlin raadt het schorsen van de dekking, en in het bijzonder van verplichte 
verzekeringen zoals de BA-Auto, ten stelligste af. 
In geval van schorsing dient de verzekeraar immers niet tussen te komen en zal de schade 
aan derden volledig op de verzekeringsnemer worden verhaald. 
Wij zullen schorsingsaanvragen geval per geval beoordelen en enkel indien de klant hier zelf 
om verzoekt.  
 

Engineering  
 
Alle bouwplaatsrisico’s 
 

Verlenging van de polis door stilstand van de werf (projectpolissen) 
Indien projectpolissen door stilstand van de werf moeten verlengd worden, dan zal MS Amlin 
deze verlenging acteren.  
 
 
 
 
 



 

 

Wanneer melden dat een werf stil ligt? 
Dit hangt af van de voorziene datum van voorlopige oplevering: 

- Tussen 01/03/2020 en 30/06/2020: gelieve ons nu al te informeren dat een 
verlenging nodig zal zijn 

- Na 30/06/2020: er moet niet expliciet gemeld worden dat de werf stil ligt. 
 
Uitsluitingen “achterlaten van de werf” en “schade ten gevolge van een beslissing 
genomen door een hogere autoriteit”.  
Wanneer een bouwwerf wordt stilgelegd, zal MS Amlin bovenvermelde uitsluitingen niet 
inroepen, op voorwaarde dat de normale preventiemaatregelen bij het voor langere tijd 
verlaten van de werf in acht worden genomen. Deze preventiemaatregelen bestaan onder 
andere uit diefstalpreventie, doorseinen van problemen met pompinstallaties, zoals 
afschakeling en gebrek aan brandstof. Diefstalpreventie bestaat minstens uit het afsluiten 
van de werf met een hekwerk en het opslaan van waardevolle onderdelen (sanitair, 
verwarmingstoestellen) in een afgesloten ruimte of zeecontainer. 
 

All Risk Electronica 
 
De verzekering All Risk Electronica wordt gratis uitgebreid met het transport van het in de 
polis verzekerde informaticamaterieel tussen het bedrijf en de telewerkplaats van een 
werknemer. Ook tijdens het telewerk zelf blijft dit materieel gewoon gedekt.  
 

Liability  
 

Burgerlijke aansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid van ziekenhuizen en 
artsen 
Er wordt beroep gedaan op vrijwilligers, reserveartsen van buiten het ziekenhuis, … Hoe 
worden deze verzekerd?  
Verzorgend personeel (andere dan artsen): deze zijn bij MS Amlin automatisch mee 
verzekerd in de polis BA van het ziekenhuis, zoals de vrijwilligers.  
 
Artsen: reserve-, vervangings- of andere artsen van buiten het ziekenhuis, die zelf niet 
over een medische aansprakelijkheidsdekking beschikken (of niet over een passende 
dekking beschikken, bijvoorbeeld een huisarts die gaat inspringen op de 
spoedafdeling): 

- Wanneer ze een door MS Amlin verzekerde arts vervangen zijn deze automatisch 
verzekerd. 

- Indien het geen vervanging betreft, worden ze ook gratis en automatisch mee 
verzekerd, indien de meerderheid van de in het betreffende ziekenhuis werkende 
artsen op de collectieve artsenpolis van MS Amlin aangesloten is.  

- Wanneer er één polis is voor het ziekenhuis en alle artsen samen, zijn deze allen 
mee verzekerd.  
 

Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming 
Levering aan huis 
Voor alle commerciële activiteiten (zoals horeca) worden de waarborgen van de polis BA 
onderneming uitgebreid tot levering aan huis.  
 
 
 
 



 

 

Kinderopvang 
De aansprakelijkheid voor het organiseren van kinderopvang voor de kinderen van 
medewerkers is gratis mee verzekerd, voor zover de door de overheid voorgeschreven 
maatregelen inzake kinderopvang tijdens deze Covid-19 periode worden nageleefd. 
 

Tot wanneer gelden de waarborguitbreidingen?  
De waarborguitbreidingen blijven tot nader bericht van kracht.  
 
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om uw gebruikelijke contactpersoon binnen MS Amlin 
of uw Accountmanager te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Patrick Decuyper 
Manager Broker Relations Belgium Non-Marine   
 


