Clausuleblad Machinebedrijfsschadeverzekering
Voorwaarden van verzekering
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid
als bedoeld in artikel 7.17.1.1 (7:925) BW, indien en voor zover de
door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding
waarvan jegens verzekeraar resp. een verzekerde aanspraak
wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was
dat daaruit schade voor de verzekerde resp. de derde was
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou
ontstaan.

Model MBS03

5.3

Netto winst
Het verschil tussen de inkomsten, welke 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-, telefoonen reiskosten. Diversen ad 5% van het bedrag van de bovengenoemde vaste kosten.

5.5

Extra bedrijfskosten
Kosten, welke gemaakt worden teneinde de omzet/productie
na het schadevoorval zoveel mogelijk op het peil van de
normale omzet/productie te brengen.

ARTIKEL 1

Toepasselijke voorwaarden
Op deze Machinebedrijfsschadeverzekering zijn de bepalingen
van de Voorwaarden van verzekering Machineschadeverzekering
model MSO3 van toepassing, voor zover deze niet in dit clausuleblad zijn gewijzigd c.q. aangevuld.
ARTIKEL 2

Omvang van de dekking
2.1

2.2

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.
De bedrijfsschade moet een rechtstreeks gevolg zijn van
een onder de voorwaarden MS03 gedekte materiële beschadiging aan de in de bij deze verzekering behorende
machinelijst.

ARTIKEL 3

Schadevergoedingstermijn
3.1

3.2

3.3

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

ARTIKEL 6

Uitsluitingen
Deze verzekering sluit alle schadevergoeding uit met betrekking
tot:
6.1 afschrijving dubieuze debiteuren, voor zover niet vermeld
onder een aparte rubriek of onder alle vaste kosten;
6.2 afschrijvingen op de door de ramp vernietigde interesten;
6.3 boeten ten gevolge van contractbreuk, of voor het niet, dan
wel vertraagd uitvoeren van opdrachten.
ARTIKEL 7

Basis schadevaststelling
7.1

7.2

ARTIKEL 4

Maximum aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van MS Amlin met betrekking tot enig
schadevoorval, plaatsvindend gedurende het verzekeringsjaar, is
beperkt tot het onder deze polis verzekerde bedrag.

7.3

ARTIKEL 5

Definities
5.1

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

5.2

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

7.4

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, terwijl de alsdan
gekozen methode bindend is voor de gehele schadevergoeding periode.
Bij de vaststelling van een schadevergoeding zal elke
onvoorziene verandering in de gang van zaken in het bedrijf
in aanmerking worden genomen, met dien verstande, dat
met elke hieruit voortvloeiende verandering van een of meer
grootheden, die voor de vaststelling van de schade bepalend zijn, naar behoren zal worden rekening gehouden voor
zover speciale omstandigheden zulks billijken.
Indien een bedrijfsstilstand of -stoornis 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, welke zou
zijn bereikt indien dit schadevoorval niet was geschied, worden aangenomen de omzet/productie in de overeenkomstige maand van de 12 onmiddellijk aan het schadevoorval
voorafgaande maanden.
Indien de omzet/productie gedurende de 6 aan het schadevoorval voorafgaande maanden een toename of afname van
zodanige aard ten opzichte van de omzet/productie in de
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overeenkomstige 6 maanden in het jaar daarvoor mocht vertonen, dat deskundigen op grond daarvan menen te moeten
aannemen dat deze toe- of afname zich ook in de tijd volgende op het schadevoorval zou hebben voortgezet, zo zal
daarmee bij de vaststelling van de plaatsgevonden omzet-/
productievermindering als gevolg van het schadevoorval en
bij de bepaling van het voor een volledige schadeloosstelling
vereiste minimum verzekerde bedrag worden rekening gehouden.
ARTIKEL 8

ARTIKEL 10

Onderverzekering
Indien de verzekerde som lager is dan het bedrag, dat ontstaat
door het in Artikel 8 bedoelde percentage te berekenen over de
omzet/productie van de 12 op het schadevoorval volgende
maanden, welke zou zijn bereikt indien dit schadevoorval niet was
geschied, (vast te stellen zoals in Artikel 7 aangegeven), dan zal
het door MS Amlin te vergoeden bedrag voor schade en extra
bedrijfskosten verhoudingsgewijze in gelijke mate worden verminderd.

Vaststelling schadegrootte

ARTIKEL 11

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.

Vergoeding van verliezen
Wanneer in geval van een schadevoorval zou moeten worden
aangenomen dat, was dit schadevoorval niet geschied, alle vaste
kosten in het tijdvak waarover schadevergoeding verschuldigd is,
slechts gedeeltelijk zouden zijn verdiend - zulks op grond van de
bedrijfsresultaten van het in dit Clausuleblad genoemde vergelijkingstijdvak - dan zal de aansprakelijkheid van MS Amlin ten
opzichte van de verzekerde vaste kosten geacht worden overeenkomstig te zijn verminderd.

ARTIKEL 9

Omvang schadevergoeding
MS Amlin vergoedt de aldus berekende schade en voorts alle
extra bedrijfskosten volledig, zulks onder voorbehoud, dat:
9.1 indien in het tijdvak waarover schadevergoeding verschuldigd is, een 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;
9.2 indien in het schadevergoedingstijdvak door verzekeringnemer aan een 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;
9.3 de extra bedrijfskosten niet hoger mogen zijn dan het
bedrag, waarmee zij de schade, welke zonder uitgaaf van
die kosten zou hebben bestaan, verminderen.
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