
ARE-NL-JAN2021 1/5 
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

Daarnaast kan deze vragenlijst ook worden gebruikt voor de volgende toestellen, indien hun aandeel in de totale 

verzekerde waarde niet meer dan 10% bedraagt: 

Het geheel van het te verzekeren materieel  moet opgenomen worden in één verzekeringscontract. 

De premie is enkel geldig voor elektronisch ingevulde simulatieformulieren. Alle aanvragen onder een ander formaat komen niet in 

aanmerking voor het voorgestelde tarief.

Er kan geen retro-actieve dekking verleend worden.

Ontdek de sterke punten van onze oplossing in de commerciële informatiefiche op onze website.

Wilt u deze verzekering onderschrijven? Gelieve dit document volledig ingevuld terug te sturen naar offerte-offre.be@msamlin.com 

Indien u het vast materieel op meerdere locaties wenst te verzekeren, of indien u meerdere types objecten wenst te verzekeren, 
gelieve een aparte Excel-inventaris te bezorgen op basis van de Amlin – ARE – aangiftelijst (versie 01-2021).

Deze premiesimulator is voor volgende toestellen met een totale verzekerde waarde tot

100.000 EUR: 

Bureautica materieel 

Computer- en randapparatuur (inclusief laptops), fotokopieertoestel, 

faxtoestel, servers, brand- en inbraakbeveiliging, telefooninstallatie. 

Presentatiemateriaal (bv. video, filmprojector, flatscreen), 

microfilmapparatuur voor gebruik binnenshuis. 

Smartphones, tablets Klein draagbaar informaticamaterieel (smartphones, tablets). 

Medisch materieel (binnenshuis) Medisch materiaal voor gebruik binnenshuis. 

Labo materieel en meetapparatuur 

(binnenshuis) 
Meet-, regel- en controleapparatuur voor gebruik binnenshuis. 

Geluid en beeldmaterieel 

(binnenshuis) 
Draagbaar audio en beeldmateriaal voor gebruik binnenshuis. 

Overige (niet opgenomen in 

bovenstaande groepen) 

Overige type toestellen die niet opgenomen zijn in bovenstaande groepen, 

voor een totaal van maximaal 2 toestellen . 

U dient deze premiesimulator te openen met Acrobat Reader of Adobe Acrobat. De simulator ondersteunt geen gebruik op iPad. 

https://www.msamlin.com/content/dam/ms-amlin/consumer/Markets/Belgium/Brochures/Nederlands/commerci%C3%ABle informatiefiche_All Risk Elektronics.pdf.downloadasset.pdf
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Algemene informatie 

Makelaar 

Naam Producentnummer 

Contactpersoon Telefoon 

Email 

Informatie verzekeringsnemer 

Naam 

Adres 

Straat Nr Bus 

Postcode Gemeente 

KBO-nummer 

Bijkomende informatie  (verplicht in te vullen)

Statistiek (laatste 36 maanden) 

Gelieve ons de gedetailleerde statistiek te bezorgen. 

Eén van onze onderschrijvers zal uw aanvraag verder behandelen. 

Onderhoudscontract Ja Neen 

Verzekerde voorwerpen

Risico ligging Straat Nr Bus 

Postcode Gemeente Idem adres verzekeringsnemer 
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Verzekerde voorwerpen 

Type Totale waarde (EUR) Aantal Vrijstelling 

Vast bureauticamaterieel 

Draagbaar bureauticamaterieel 

Smartphones,tablets 

Zijn er toestellen met een eenheidswaarde van meer dan 5.000 EUR? 

Neen   Ja 
Automatische premieberekening is niet 

mogelijk. 

Medisch materieel (gebruik 

binnenshuis) 

Labo materieel en meetapparatuur 

(gebruik binnenshuis) 

Geluid en beeldmaterieel (gebruik 

binnenshuis) 

Overige 

Voor het type "Overige" kan er geen automatische premieberekening gebeuren. 

Voor maximaal 2 toestellen van dit type kan u gewoon deze vragenlijst gebruiken; de details van deze toestellen

dienen dan hier vermeld te worden.

Voor meer dan 2 toestellen van dit type vragen wij u ons de uitgebreide MS Amlin ARE vragenlijst of Excel

aangifte te bezorgen.

Totaal Verzekerde waarde 

(nieuwvervangingswaarde) 

Het aandeel niet-bureautica materieel is te hoog om een automatische premiesimulatie toe te laten. 
Gelieve ons een gedetailleerde inventaris van het te verzekeren materiaal te bezorgen. 

Voor verzekerde bedragen vanaf 100.000 EUR gelieve een andere vragenlijst te gebruiken
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Gewenste waarborguitbreidingen 

Blanket cover Ja Neen 

Premiesimulatie 

Premievoet (gemiddelde premievoet) 

Premie 

Taksen (België)

Premie (bruto) 

Premie eerste jaar (Actie) 

Deze speciale actie geldt enkel voor de polissen onderschreven tussen 01.01.2021 en 01.07.2021 voor premies boven 
de minimumpremie.

Waarborgen 
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Vast ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
25.000 

EUR 
✓

5.000 

EUR 
Occasioneel 

Draagbaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
25.000 

EUR 
✓

5.000 
EUR 

Wereldwijd 

*: Extra kosten: kosten gemaakt om na een gedekt schadegeval zo snel mogelijk weer operationeel te zijn, zoals de kosten van 

wedersamenstelling, kosten voor technici uit het buitenland en de kosten om de activiteitsvermindering te beperken. 

EUR

‰

EUR

EUR

EUR

Gewenste modaliteiten 

Gewenste duurtijd

Fractionering
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Aanvullende informatie voor onderschrijving

Deze simulatie verbindt noch de verzekeringnemer, noch MS Amlin Insurance SE tot het sluiten van 

het contract. 

De simulatie is onder voorbehoud van aanvaarding van het risico en de uitvoering van de gebruikelijke 

santies- en compliance controles door MS Amlin Insurance SE. 

De premie is indicatief en kan worden aangepast bij een wijziging van bijvoorbeeld de samenstelling 

van het te verzekeren materiaal, of in functie van veranderende parameters, zoals de schadestatistiek.  

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om het verzekeringsproduct en tarief te wijzigen. De laatste 

versie van de premiesimulator is van kracht en bevindt zich op de webpagina hierna. Een eerder 

uitgegeven tarief is niet langer dan 1 maand na de publicatie van de laatste nieuwe versie op 

https://www.msamlin.com/en/markets/belgie/property/engineering.html geldig. 

Polis 

Gewenste aanvangsdatum van het contract 

Opgesteld te Datum 

Naam 

Aanvullende informatie te bezorgen (Indien aangekruist : verplicht) 

Gedetailleerde schadestistiek 

Gedetailleerde inventaris van het te verzekeren materiaal 

Hoofdvervaldag 
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