Verzekering
Bedrijfsschade
Productfiche
Deze waarborg is een aanvulling op de brandverzekering. Ze vergoedt de
financiële verliezen die uw bedrijf lijdt door risico’s als brand, elektrische schade,
waterschade, … die verzekerd zijn in de brandpolis.

Waarom deze waarborg afsluiten?
Doel van de bedrijfsschadeverzekering is de verzekerde onderneming na een schadegeval terug in dezelfde financiële
situatie te plaatsen als deze waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
Na een zware schade staat de brandverzekering in voor de vergoeding van de materiële schade. Deze vergoeding is
bestemd voor de wederopbouw van de gebouwen, aankoop van het machinepark, wedersamenstelling van de stocks, … .
Dit bedrag dekt echter niet alle financiële gevolgen. Het duurt maanden, zoniet jaren, om uw bedrijf terug op te bouwen,
het machinepark opnieuw samen te stellen, voldoende voorraden aan te leggen en het omzetcijfer terug te halen.

Kosten

Inkomsten

Arbeiderslonen
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• Vaste kosten zoals bijvoorbeeld huur of wedden van personeel
stapelen zich op
• Extra kosten (bv. overuren, tijdelijke huur van gebouwen, materieel,
extra vervoerskosten, …) om zo snel mogelijk terug van start te gaan

• Door de inactiviteit verliest men zijn marktpositie en zijn klanten
geneigd zich te wenden tot de concurrentie

• Indien de gevolgen van een schadegeval te lang aanslepen, loopt
men het risico geschoold en ervaren personeel te verliezen
• Bij het hervatten van de productie is het niet evident om dezelfde
ervaring terug aan te werven of men moet hiervoor een hogere prijs
betalen

A partner in

Wanneer komt deze waarborg tussen?

Welke termijn?

•

De duur van de dekking wordt doorgaans vastgelegd op 12
maanden. Veelal merken we dat 12 maanden niet volstaan en
18 maanden aangewezen zijn.

•

Bedrijfsschade moet het gevolg zijn van een materiële
schade;
materiële schade moet gedekt zijn door de polis (brand,
maar eventueel ook andere).

Wat is er verzekerd?
•
•
•

Verlies van exploitatieresultaat;
vaste kosten die blijven doorlopen;
extra kosten.

Wat kan er in uitbreiding verzekerd worden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzekering van de arbeiderslonen;
schade bij de klant;
schade bij de leverancier;
interdependentie;
bijkomende extra kosten;
erelonen klant-expert;
research & development;
toegangsverbod;
debiteurensaldo.

A partner in

