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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? 

 
All Risk Elektronica is geschikt voor al uw vaste of draagbare elektronische apparaten. Deze verzekering zal uw elektronisch 
patrimonium ruimer dekken dan uw brandpolis. 
 
 
 
 
 
  

Verzekering Alle Risico's Elektronica 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

MS Amlin Product : All Risk Elektronica 

 Wat is verzekerd?  
 

Basis Waarborgen 
Alle onvoorzienbare schade van gelijk welke externe oorsprong aan de voorwerpen die 
in de inventaris vermeld staan. 
 
Bijkomende Waarborgen 
Schade te wijten aan: 
 Brand, ontploffing, bliksem en de aanraking van de luchtvaarttoestellen. 
 Waterschade 
 Intern gebrek 

- Fout of gebrek van materiaal, constructie of montage 
- Elektriciteitsinwerking 

 Kosten voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd 
 Kosten die voortvloeien uit het beroep doen op technici uit het buitenland 
 Kosten verbonden aan versneld vervoer 
 Kosten van wedersamenstelling 
 Kosten die in verband staan met staking, oproer en arbeidsconflicten 
 Terrorisme, volgens de voorwaarden van de TRIP 

 

 Wat is niet verzekerd?  
 

 Schade die gedekt is door een 
onderhoudscontract 

 Schade waarvoor een leverancier, 
hersteller of verhuurder 
verantwoordelijk is 

 Schade en verliezen die in verband 
staan met: 

‐ Oorlog 
‐ Wijziging van de atoomkern, 

verwekken van ioniserende straling 
 Schade te wijten aan: 

‐ Gebreken en fouten die reeds 
bestonden 

‐ Een gebruik waarvoor het verzekerde 
voorwerp niet bestemd is 

 Schade van esthetische aard die de 
werking van het voorwerp niet 
beïnvloedt 

 Schade die in verband staan met 
cyberaanvallen 

 Diefstal zonder braak 
 Verliezen vastgesteld ter gelegenheid 

van een inventaris of nazicht 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! De verzekerde bepaalt zelf, op eigen verantwoordelijkheid, de te verzekeren waarde. Op ieder ogenblik moet deze waarde 
voor elk voorwerp, gelijk zijn aan de nieuwvervangingswaarde zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden. 

! Van toepassing zijnde vrijstellingen zijn eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
 

 

 Waar ben ik verzekerd? 
 

 Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres (in België) van het risico. 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

 Bij aansluiting 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 op de hoogte brengen 
‐ Ingeval van diefstal bent u verplicht om onmiddellijk de politieoverheid te verwittigen 
‐ U bent ook verplicht om medewerking te verlenen om de oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval vast te 

stellen 
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 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. 


