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Artikel 1
Toepasselijke voorwaarden
Op deze Machinebedrijfsschadeverzekering zijn tevens de
Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden van de
Machineschadeverzekering model MS 2019 van toepassing, voor
zover deze niet in deze Bijzondere voorwaarden zijn gewijzigd
c.q. aangevuld.

Artikel 5

Artikel 2

5.2 Productie
De verwachte opbrengst van in het bedrijf van verzekerde
geproduceerde goederen.

Omvang van de dekking

2.1 Deze verzekering dekt bedrijfsschade, waaronder wordt
verstaan derving van netto winst en vaste kosten, indien het
bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand wordt gebracht of
stoornis ondervindt ten gevolge van gedwongen stilstand of
verminderde werking van de verzekerde objecten.
2.2 De bedrijfsschade moet een rechtstreeks gevolg zijn van een
onder de Productvoorwaarden van de Machineschadeverzekering
model MS 2019 gedekte materiële beschadiging aan de onder
deze verzekering gedekte objecten.
Artikel 3

Schadevergoedingstermijn

3.1 Op deze verzekering is een eigenrisicotermijn en een
maximum uitkeringstermijn van toepassing, zoals vermeld op het
polisblad. De maximum uitkeringstermijn gaat pas in nadat de
eigenrisicotermijn is verstreken.
3.2 De schadevergoeding gaat in op de dag na het verstrijken van
de eigenrisicotermijn en duurt voort tot het moment dat de
gedwongen stilstand of verminderde werking van de objecten is
opgeheven.
3.3 De termijn waarover schadevergoeding zal plaatsvinden, zal
echter niet de van toepassing zijnde maximum uitkeringstermijn
te boven gaan.

Definities

5.1 Omzet
Geld dat aan verzekeringnemer betaald of verschuldigd is voor
verkochte en geleverde goederen en/of voor aan derden
verleende diensten.

5.3 Netto winst
Het verschil tussen de inkomsten die het bedrijf oplevert en alle
aan de uitoefening van het bedrijf verbonden kosten, zowel van
directe als van algemene aard.
5.4 Alle vaste kosten
Hieronder worden verstaan de volgende kosten, voor zover zij in
het bedrijf van verzekerde voorkomen: huur, erfpacht,
belastingen, rente op hypotheken/obligaties/andere leningen en
banksaldi, gas, water, elektriciteit, honoraria directie en
commissarissen, salarissen/lonen aan het gehele personeel,
pensioenen, gratificaties, sociale lasten, verzekeringspremies,
afschrijvingen op en onderhoudskosten van gebouwen/
machinerieën/materiaal
en
transportmiddelen,
accountantskosten, onkosten voor rechtskundige bijstand,
onkosten voor patenten/octrooien, contributies en abonnementen,
druk-, advertentie- en reclamekosten, porti-, telefoon- en
reiskosten. Diversen ad 5% van het bedrag van de
bovengenoemde vaste kosten.
5.5 Extra bedrijfskosten
Kosten die worden gemaakt om de omzet/productie na het
schadevoorval zo veel mogelijk op het peil van de normale
omzet/productie te brengen.

Artikel 4
Maximale vergoeding
Bij een uitkeringstermijn van 52 weken is de maximale
vergoeding voor bedrijfsschade gelijk aan het verzekerde
jaarbelang, eventueel vermeerderd met maximaal 30% volgens
de regeling in Artikel 12. Bij een kortere of langere
uitkeringstermijn wordt de maximale vergoeding naar
evenredigheid verhoogd of verlaagd.
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Artikel 6
Uitsluitingen
Deze verzekering sluit alle schadevergoeding uit met betrekking
tot:
afschrijving dubieuze debiteuren, voor zover niet vermeld
onder een aparte rubriek of onder alle vaste kosten;
afschrijvingen op als gevolg van de gebeurtenis verloren
gegane verzekerde objecten;
boeten ten gevolge van contractbreuk of voor het niet, dan
wel vertraagd uitvoeren van opdrachten.
Artikel 7

Basis schadevaststelling

7.1 Ten tijde van een bij deze polis gedekt schadevoorval zal
door deskundigen in overleg met verzekeringnemer worden
nagegaan of de schaderegeling zal geschieden op basis van
omzet dan wel productievermindering. De gekozen methode is
bindend voor de gehele schadevergoedingsperiode.
7.2 Bij de vaststelling van een schadevergoeding zal elke
onvoorziene verandering in de gang van zaken in het bedrijf in
aanmerking worden genomen die voor de vaststelling van de
schade bepalend is. Bij de berekening van de bedrijfsschade gaat
MS Amlin uit van de brutowinst over het vergelijkingstijdvak. Het
vergelijkingstijdvak is de met de uitkeringstermijn vergelijkbare
periode gelegen in de 52 weken die onmiddellijk voorafgaan aan
de ontdekking van de materiële beschadiging. Bij de berekening
van de bedrijfsschade houdt MS Amlin rekening met:
bijzondere omstandigheden die de brutowinst zouden
hebben beïnvloed als de materiële schade niet zou hebben
plaatsgevonden en/of;
bijzondere omstandigheden die de brutowinst tijdens de
referentieperiode hebben beïnvloed en/of;
eventueel bespaarde kosten.
7.3 Indien een bedrijfsstilstand of storing optreedt, zal aan het
einde daarvan, doch uiterlijk aan het einde van de maximum
uitkeringstermijn,
worden
vastgesteld
welke
omzet/
productievermindering, uitsluitend als gevolg van zodanige
stilstand
of
stoornis,
gedurende
die
periode
heeft
plaatsgevonden. Daartoe zal als normale omzet/productie, die
zou zijn bereikt als dit schadevoorval niet was geschied, worden
aangenomen de omzet/productie in de overeenkomstige maand
van de twaalf onmiddellijk aan het schadevoorval voorafgaande
maanden.
7.4 Als de omzet of productie gedurende de zes maanden
voorafgaande aan het schadevoorval zodanig is toe- of
afgenomen ten opzichte van de overeenkomstige periode in het
jaar daarvoor, dat aannemelijk is dat deze toe- of afname zich na
het schadevoorval zou hebben voortgezet, zal daarmee rekening
worden gehouden bij de vaststelling van de omzet- of
productievermindering als gevolg van het schadevoorval en de
bepaling van het minimum verzekerde bedrag.
Artikel 8
Vaststelling schadegrootte
De grootte van de bedrijfsschade, ontstaan als gevolg van de
opgetreden bedrijfsstilstand of -stoornis, zal als volgt worden
vastgesteld:
8.1 Berekend wordt het percentage, dat het totaal van netto winst
en alle vaste kosten in het aan het schadevoorval voorafgaande
boekjaar uitmaakt van de omzet/productie in datzelfde jaar;
8.2 Dit percentage wordt geslagen over de omzet-/
productievermindering. Het bedrag, dat hierdoor ontstaat, wordt
aangemerkt als de schade.

Artikel 9
Omvang schadevergoeding
MS Amlin vergoedt de schade als berekend bij artikel 8 en voorts
alle extra bedrijfskosten volledig, zulks onder voorbehoud, dat:
indien in het tijdvak waarover schadevergoeding
verschuldigd is, één of meerdere van de vaste kosten ten
gevolge van het schadevoorval verminderen of ophouden
betaalbaar te zijn, het bedrag van de schade
overeenkomstig zal worden verminderd;
indien
in
het
schadevergoedingstijdvak
door
verzekeringnemer aan één of meer werknemers geen
loonuitkering wordt gegeven, bijvoorbeeld ten gevolge van
tewerkstelling van de betrokken werknemer(s) elders, het
bedrag van de schade overeenkomstig zal worden
verminderd;
de extra bedrijfskosten niet hoger mogen zijn dan het bedrag
waarmee de bedrijfsschade wordt beperkt.
Artikel 10
Onderverzekering
Blijkt het verzekerd belang meer te zijn dan 130% van het op de
polis genoemde verzekerd belang dan zal de in Artikel 9
genoemde schadevergoeding slechts worden vergoed naar
evenredigheid.
Artikel 11
Vergoeding van verliezen
Indien de vaste kosten bij het uitblijven van het schadevoorval
niet of slechts gedeeltelijk zouden zijn terugverdiend in het tijdvak
waarover schadevergoeding verschuldigd is, dan wordt dit verlies
in mindering gebracht op de vergoeding van de vaste kosten
zoals berekend conform Artikel 7 en 8.
Artikel 12
Overdekking
De maximum aansprakelijkheid van MS Amlin in geval van
schade is beperkt tot het onder deze polis verzekerde bedrag
vermeerderd met 30%. Op basis hiervan wordt de eventuele
onderverzekeringsfaktor bepaald.
Artikel 13
Premie-naverrekening
bij
schadevrij
verzekeringsjaar
13.1 Uiterlijk zes maanden na het einde van elk verzekeringsjaar
waarin geen schadevoorval heeft plaatsgevonden dat
schadevergoeding onder de polis ten gevolge heeft, zal door
verzekeringnemer aan MS Amlin een verklaring van een
registeraccountant worden overgelegd.
13.2 In deze verklaring wordt de werkelijke grootte van het
verzekerde belang (hieronder wordt verstaan het totaal van netto
winst en alle vaste kosten dan wel van alle vaste kosten minus
het verlies), over het afgelopen verzekeringsjaar vermeld.
13.3 Mocht blijken dat dit belang groter of kleiner is geweest dan
het verzekerde bedrag dan zal bijbetaling respectievelijk restitutie
van premie plaatsvinden over het verschil van die bedragen,
echter hoogstens over 30% van het verzekerde bedrag.
Artikel 14

Premievaststelling bij schade

14.1 Vindt in enig verzekeringsjaar een schadevoorval plaats dat
tot schadevergoeding onder deze polis leidt, dan zal ten tijde van
het schadevoorval de werkelijke grootte van het verzekerde
belang voor het lopende verzekeringsjaar door deskundigen
worden vastgesteld.
14.2 Mocht blijken dat dit belang groter is geweest dan het
verzekerde bedrag, dan zal over het verschil van die bedragen,
echter hoogstens over 30% van het verzekerde bedrag,
bijbetaling van premie plaatsvinden over het gehele
verzekeringsjaar.
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Artikel 15 Premienaverrekening na schade
15.1 Uiterlijk zes maanden na het einde van een verzekeringsjaar
waarin een tot schadevergoeding leidend schadevoorval heeft
plaatsgevonden, zal door verzekeringnemer aan MS Amlin een
verklaring van een registeraccountant worden overlegd.
15.2 Indien hieruit mocht blijken dat de werkelijke grootte van het
verzekerde belang, vermeerderd met het uitbetaalde bedrag van
vergoeding voor schade en kosten, het ten tijde van het
schadevoorval overeenkomstig Artikel 14.1 vastgestelde bedrag
heeft overschreden, dan zal alsnog met inachtneming van
maximaal 30%, op basis van de jaarpremie bijbetaling van premie
moeten geschieden.
15.3 Restitutie van premie over een dergelijk verzekeringsjaar
wordt niet verleend.
Artikel 16 Ontbreken accountantsverklaring
MS Amlin behoudt zich het recht voor de premie over maximaal
30% van het verzekerde bedrag extra in rekening te brengen,
indien de in Artikel 13.1 en 15.1 bedoelde accountantsverklaring
uiterlijk twee jaar na afloop van het verzekeringsjaar waarop de
desbetreffende premienaverrekening betrekking heeft, nog niet in
haar bezit is.
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