TALENSIA
Objectieve Aansprakelijkheid
in geval van brand of ontploffing
Specifieke bepalingen

Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid
in geval van Brand of Ontploffing

• De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen
• De gemeenschappelijke bepalingen
• De woordenlijst
zijn eveneens van toepassing en beschikbaar op deze cd-rom.
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Verzekerde bedragen
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Bijzondere gevallen
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Dekkingsperiode
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Recht van de benadeelde derden

Artikel 7 -

Verhaal

Artikel 8 -

Verzekeringsattest
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2.

Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid
in geval van Brand of Ontploffing

Artikel 1

-

DEKKING

Wij verzekeren de objectieve aansprakelijkheid van de verzekerde die voortvloeit uit de uitbating van een
inrichting vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 2
A.

-

VERZEKERDE BEDRAGEN

De verzekerde bedragen zijn, per schadegeval :
• voor letselschade :

17.655.000 EUR;

• voor zaakschade
zaakschade :

885.000 EUR.

B.

De bovengenoemde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van juli 2000, d.w.z. 130,97 (basis 88). De
aanpassing gebeurt jaarlijks op 30 augustus.

C.

Het vermelde verzekerde bedrag voor zaakschade
zaakschade is tegelijk van toepassing op de zaakzaak-schade als
op de onstoffelijke schade.
schade

D.

De reddingskosten zoals bepaald in het artikel 11. D. 1 van de gemeenschappelijke bepalingen zijn
eveneens gedekt.

Artikel 3

-

UITSLUITINGEN

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 6 en 7 zijn van de verzekering uitgesloten :
1.

schadegevallen die opzettelijk door de verzekerde zijn veroorzaakt;

2.

schadegevallen veroorzaakt door :
• de exploitatiemodaliteiten van de onderneming, aanvaard door de verzekerden,
verzekerden of door een
zulkdanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde
activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten –
volgens de mening van ieder die terzake bevoegd is – voorzienbaar waren;
• staat van dronkenschap of soortgelijke toestand veroorzaakt door het innemen van andere
producten dan alcoholische dranken;

3.

zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde,
verzekerde die
verzekerbaar is door de dekking Huurdersaansprakelijkheid,
Huurdersaansprakelijkheid Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal
van derden van een Brandverzekering;

4.

in geval van terrorisme is de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te
ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern altijd uitgesloten.
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Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid
in geval van Brand of Ontploffing

Artikel 4
A.

-

BIJZONDERE GEVALLEN

Bij afstand of inbreng, kosteloos of onder bezwarende titel, bij volledige of gedeeltelijke overdracht
van activiteiten, bij opslorping, omwerking, fusie, ontbinding of vereffening van de onderneming,
verbindt u zich ertoe de verzekering door uw opvolgers te laten voortzetten.
Bij niet-naleving van deze verplichting, kunnen wij van u, benevens de vervallen premies, een
vergoeding eisen die gelijk is aan de jaarpremie die voor het laatste verzekeringsjaar verschuldigd is.
Wij kunnen evenwel de opvolger weigeren en de verzekering opzeggen. In dat geval is de
bovenvermelde vergoeding niet verschuldigd.

B.

Bij het verdwijnen van de verzekerde exploitatie of de definitieve stopzetting van de verzekerde
activiteit, moet u ons dit schriftelijk meedelen en eindigt de verzekering van rechtswege op de datum
van deze aangifte.

C.

Indien u om welke reden dan ook de in artikel 1 bedoelde aansprakelijkheid niet meer draagt, moet
u ons daarvan binnen acht dagen op de hoogte brengen. Indien u deze verplichting niet nakomt en
wij daardoor nadeel lijden, hebben wij het recht onze dekking tegenover u te verminderen tot het
bedrag van het geleden nadeel. Bij bedrieglijk opzet kunnen wij u elke dekking weigeren.

D.

Wij kunnen de benadeelde derden slechts de beëindiging, de annulering, de opzegging, de
ontbinding, de schorsing van de verzekering of de dekking tegenwerpen voor schadegevallen
overkomen na het verstrijken van een termijn van 30 dagen na kennisgeving ervan, per ter post
aangetekende brief, aan de burgemeester van de gemeente waar zich de in de bijzondere
voorwaarden vermelde inrichting bevindt. De termijn gaat in daags na het afgeven van de
aangetekende brief per post.
De schadegevallen overkomen terwijl de beëindiging, de annulering, de opzegging, de ontbinding, de
schorsing van de verzekering of de dekking al uitwerking heeft tussen de partijen maar voor het
verstrijken van de bovengenoemde termijn van 30 dagen, geven aanleiding tot het uitoefenen van
verhaal door ons tegen u overeenkomstig artikel 7.

Artikel 5

-

DEKKINGSPERIODE

De dekking van de verzekering heeft uitwerking wanneer de schade optreedt tijdens de periode waarin de
dekking van kracht is onverminderd de in artikel 4. D. vastgestelde bepalingen.

Artikel 6

-

RECHT VAN DE BENADEELDE DERDEN

Onverminderd artikel 4. D. kunnen wij geen nietigheid, exceptie of verval voortvloeiend uit de wet of de
verzekering aan de benadeelde derden tegenwerpen.
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Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid
in geval van Brand of Ontploffing

Artikel 7

-

VERHAAL

Wij behouden ons een recht van verhaal voor tegen u voor alle gevallen van nietigheid, exceptie of verval.
Wij zijn verplicht u kennis te geven van ons voornemen om verhaal uit te oefenen zodra wij kennis hebben
gekregen van de feiten die deze beslissing verantwoorden.
Bij gedeeltelijk verval blijft het verhaal beperkt tot het verschil tussen de sommen die wij hebben betaald
en het bedrag van de dekking waartoe wij tegenover u gehouden zijn krachtens de verzekering.
Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen, inclusief intresten en gerechtskosten.

Artikel 8

-

VERZEKERINGSATTEST

Bij het afsluiten van de verzekering bezorgen wij u een verzekeringsattest overeenkomstig artikel 7 van het
Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991. Een duplicaat van dat attest wordt toegezonden aan de
burgemeester van de gemeente waar zich de in de bijzondere voorwaarden vermelde inrichting bevindt.
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5.

Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere
personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van
de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van
uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij :
•

het anticiperen op de risico's

•

het beschermen en motiveren van uw personeel

•

het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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