Brandverzekering
“named perils”
Productfiche
De brandverzekering vergoedt niet alleen de schade die het gevolg is van een
brand, maar ook schade na storm, elektrische schade, waterschade, … en nog veel
meer. Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden wordt gedekt.

Waarom een brandverzekering afsluiten?
De gevolgen van een brand, blikseminslag, water, …
kunnen bijzonder groot zijn. Uw investeringen kunnen van
de ene dag op de andere in rook opgaan. Niet enkel uw
gebouwen, maar ook de goederen en uw klantenbestand
komen in gevaar.
Het is dan noodzakelijk om een goede brandverzekering
af te sluiten.

Wat is er verzekerd?
In de verzekeringsformule “genoemde gevaren” zijn enkel
de waarborgen verzekerd die letterlijk worden opgesomd
in het contract. Het is bijgevolg aan de verzekerde om te
bewijzen dat het over een verzekerd schadegeval gaat.
De verzekeringsformule genoemde gevaren kent de
volgende waarborgen;
•

•
•
•
•
•
•

Brand - in het verzekeringsjargon FLEXA genaamd:
Fire (brand);
Lightning (blikseminslag);
EXplosion (ontploffing);
Aircraft (aanraking met lucht- en/of
ruimtevaartuigen).
storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk;
waterschade en insijpeling;
arbeidsconflicten, oproer en volksbeweging;
rook;
aanrijding door voertuigen van derden;
elektriciteitsrisico.

Wat kan er doorgaans verzekerd worden in
uitbreiding?
Een vergoeding van de beschadigde goederen volstaat
vaak niet. Bij een catastrofe wordt de verzekerde immers
geconfronteerd met een aantal bijkomende kosten die
zeer hoog kunnen oplopen.
Hiervoor bieden de bijkomende waarborgen een oplossing:
•
•
•
•
•

Wat is er uitgesloten, maar kan eventueel
verzekerd worden?
•
•
•
•
•
•
•

Elektriciteitsrisico;
aardbeving & overstroming (behalve, wanneer het
wettelijk verplicht is)
diefstal;
temperatuurverandering;
machinebreuk;
gisting;
storing van nutsvoorzieningen

Wat is er altijd uitgesloten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Onbruikbaarheid onroerende goederen;
behoud- en opruimingskosten;
verhaal van huurders / gebruikers;
verhaal van derden;
expertisekosten.

Oorlog;
terrorisme (behalve wanneer het wettelijk verplicht
is)
asbest;
opeising;
nucleair risico;
opzet;
esthetische schade;
immateriële schade;
onverklaarbare verdwijning;
pollutie;
constructie, montage en testen;
slijtage.
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