Verzekering
Machinebreuk
Productfiche
De machinebreuk is een zaakschadeverzekering. Ze waarborgt de in de polis
omschreven voorwerpen tegen onvoorziene en plotselinge schade. De polis kan
ook onderschreven worden in blanket cover.

Waarom deze polis onderschrijven?
Een machine is ondanks de goede kwaliteit, het regelmatige onderhoud en controle, zeer kwetsbaar.
Door het plots uitvallen of beschadiging van de machine kan de productie volledig of gedeeltelijk stilvallen. De financiele
gevolgen kunnen dan ook hoog oplopen.

Wat is er verzekerd?
Er is enkel dekking voor de materiële schade aan of verlies van verzekerde goederen ten gevolge van:

uitwendige
oorzaak

interne
oorzaak

• vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie
• onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid,
vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden of van
derden
• inwerking van elektrische stroom, invloed van atmosferische
elektriciteit

• materiaal-, constructie- of montagefouten of gebreken
• trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen,
abnormale spanning, metaalmoeheid, op hol slaan of te grote
snelheid, middelpuntvliedende kracht
• warmlopen of vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van
smering
• waterslag, oververhitting, gebrek aan water (of andere vloeistof)
in zuigermachines of hydraulische installaties
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Wat kan er in uitbreiding verzekerd worden?

Wat is er altijd uitgesloten?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontploffing van ketels door eigen gebrek;
schade aan voetstukken en funderingen;
afbraakkosten;
lichtingskosten;
overuren;
versneld vervoer;
technici uit het buitenland;
loongedeelte;
reis en verblijfskosten;
bedrijfsschade als gevolg van een machinebreuk.

•
•
•
•
•
•

Wat is er uitgesloten, maar kan eventueel
bijverzekerd worden?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

oorlog, opeising of gelijkaardige feiten;
sabotage, terrorisme, staking en oproer;
nucleaire risico’s;
gekende fouten en gebreken;
experimenten en proeven;
aansprakelijkheid van de leverancier, hersteller, of
monteur;
in werking houden/stellen vóór herstelling;
foutieve herstelling;
slijtage;
andere geleidelijke of aanhoudende beschadiging
van mechanische, chemische of thermische aard;
onrechtstreekse schade;
esthetische schade.

brand, ontploffing, bliksem, val van vliegtuigen;
sprinklerlekkage;
diefstal of poging tot;
instorten van gebouwen;
werfrisico’s;
natuurrampen;
transport/verkeersrisico’s;
verwisselbare stukken;
verbruiksstoffen;
delen in glas of vuurvaste bekleding;
stoffen in bewerking;
arbeidsconflicten en collectieve gewelddaden;
voorwerpen voor kortstondig gebruik: vb. kabels,
kettingen, drijfriemen, die vrij regelmatig aan
vervanging toe zijn wegens snelle slijtage.
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