
Elektronische toestellen zijn essentieel voor de goede werking van uw 

onderneming. Een uitval door schade veroorzaakt een ernstige verstoring van de 

normale activiteiten. Daarom is het belangrijk om uw elektronisch materiaal goed 

te beschermen. Met de verzekering All Risk Elektronics kiest u voor een ruime 

dekking van uw vast en draagbaar elektronicamaterieel. Het is ook een uitstekende 

aanvulling op uw MS Amlin-brandpolis.

All Risk Elektronics 
Commerciële informatiefiche

Belangrijkste voordelen
Ruime basiswaarborg

•   Diefstal en natuurrampen zijn inbegrepen in de  
basiswaarborg.

•   Ruime dekking diefstal: tussenkomst zodra er  
braaksporen zijn en een pv werd opgesteld, inclusief 
diefstal uit uw wagen zonder beperking in tijd of 
plaats.

•   Dekking buiten uw bedrijfsgebouwen: alle materieel 
is ook gedekt tijdens een occasioneel transport en 
thuiswerk van de personeelsleden.

•    Toestellen die een gelijkaardig toestel vervangen naar 
aanleiding van een gedekt schadegeval zijn verzekerd.

•    Extra kosten gemaakt om de professionele  
activiteiten zo snel mogelijk verder te zetten na een 
schadegeval , zoals de kosten voor het opnieuw 
aankopen of installeren van standaard software,  
zijn verzekerd tot 5.000 EUR.

•   Schade door arbeidsconflicten is standaard gedekt tot 
25.000 EUR.

Aanbod op maat

•    De All-in one oplossing biedt uitstekende  
bescherming voor uw elektronisch materieel.

•   Voor specifieke toestellen of complere risico’s kunnen 
onze experten een oplossing op maat uitwerken.  
Zo kunnen waarborgen die overlappen met de  
brandpolis geschrapt worden. 

•   U bepaalt zelf of u alleen uw vast of alleen uw  
draagbaar materieel verzekert, maar ook beiden kunnen.

•    Met de optionele dekking blanket cover hoeft u niet 
iedere nieuwe aankoop of vervanging te melden. 
Toestellen zijn verzekerd voor zover de totale waarde 
minder dan 20% hoger ligt dan de totale verzekerde 
waarde. Bij schade bezorgt u ons enkel de  
aankoopfactuur van het beschadigde toestel.

Verzekerde waarborgen
Basiswaarborg

Alle risico’s behalve: alle onvoorziene en plotse schade 
is gedekt, behalve wat specifiek is uitgesloten.  
Zo zijn verzekerd: schade ten gevolge van diefstal, 
natuurrampen, brand, ontploffing, waterschade en een 
intern gebrek.

A la carte uitbreidingsmogelijkheden.

 Optimaliseer de  basiswaarborg met het verzekeren van: 

•   Het vast materieel tijdens een niet-occasioneel  
transport.

•    Schade door arbeidsconflicten hoger dan 25.000 EUR.

•    De vergoeding van extra kosten hoger dan 5.000 EUR.

Wat verzekeren wij niet? 

•    Loutere verdwijning: een led-scherm verdwijnt, zonder 
dat er inbraaksporen zijn. 

•    Esthetische schade:  een draagbaar echo-toestel  
vertoont enkel een kleine deuk na een val. 

•    Schade die gedekt is door een onderhoudscontract.



Voorbeelden van gedekte 
schade
•   Een laptop valt en het scherm barst.

•    Dieven beschadigen het alarmsysteem van de  
gebouwen.

•    Tijdens een meeting stoot iemand een glas water  
om over de projectie-apparatuur.

•    Er wordt ingebroken in een wagen, waarbij een  
laptop wordt gestolen.

•    Door een waterlek in de muur raakt het  
kopieertoestel beschadigd.

•    Overspanning in het elektriciteitsnetwerk veroorzaakt 
schade aan de vaste computers.

•    Bij het vervangen van de inktpatronen loopt de inkt uit 
in het kopieertoestel.

•    In een magazijn rijdt men met een heftruck over een 
draagbaar scantoestel.

•   Een beademingstoestel gaat stuk door reiniging met 
een verkeerd product.

Tips voor een goed  
risicobeheer
•    U koopt nieuw materiaal aan? Vergeet ons niet op de 

hoogte te brengen! Tenzij het gaat om draagbaar  
materieel en u de optie blanket cover heeft gekozen. 

•   Bescherm uw materieel op de gepaste wijze. 

 •  De All Risk Elektronics is de ideale oplossing voor 
elektronisch materiaal zoals computers, servers,  
telefooncentrales, medisch- en labo-materiaal.

 •  Toestellen voor productie en behandelingsdoeleinden 
kunt u verzekeren via een polis Machinebreuk.

 •  Voor zonnepanelen en windmolens hebben wij ook 
een specifieke oplossing.

Juridische informatie.

Dit publicitair document kan gewijzigd worden. Op ieder moment is er een geactualiseerde versie beschikbaar op 
onze website www.msamlin.com. 

Dit document is een niet-bindende samenvatting van de verzekering All Risk Elektronics. De exacte  
omschrijving van uw dekkingen vindt u in de algemene en bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden  
vindt u terug op onze website www.msamlin.com. 

Elke beslissing tot aankoop van het bedoelde product moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle 
relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie. Het verzekeringscontract is onderworpen 
aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, en is 
stilzwijgend verlengbaar, tenzij  één van de partijen ze  ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende  
periode opzegt. 

Indien u een klacht heeft kan u een email sturen naar klachtenmanagement.be@msamlin.com. Wij streven er naar 
om klachten over onze dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mocht de voorgestelde oplossing toch 
geen voldoening bieden, dan kan u ook contact opnemen met de Ombudsdienst van de  
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.be)

Meer weten? 
Contacteer uw makelaar of uw gebruikelijke contactpersoon bij MS Amlin. 
Een offerte aanvragen kan via offerte-offre.be@msamlin.com.
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