Allianz Nederland Schadeverzekering

Machine Extra
kostenverzekering
Verzekeringsvoorwaarden MEX 14

Rubriek III

Artikel 2	Dekkingsomschrijving

Deze verzekering is een aanvulling op de Machineschade-

2.1	
Omschrijving van de dekking

verzekering Verzekeringsvoorwaarden MAC 14 en de Machine-

		Verzekerd zijn, met inachtneming van hetgeen is

bedrijfsschadeverzekering Verzekeringsvoorwaarden MBD 14.

bepaald in de algemene en de specifieke voorwaarden
Machineschade (MAC 14) en de Machinebedrijfsschade

Artikel 1	Aanvullende begripsomschrijvingen

(MBD 14), de extra kosten die verzekerde noodzakelijk

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

moet maken teneinde stagnatie in zijn bedrijf te

1.1	
Eigen risico

voorkomen, op te heffen of te verminderen.

		het in de polis genoemde aantal dagen dat bij elke
gebeurtenis niet voor vergoeding in aanmerking komt;

Artikel 3

Uitsluitingen

1.2	
Extra kosten

3.1		
Niet verzekerd is:

		De extra kosten bestaande uit:

			hetgeen is bepaald in de algemene en de specifieke
voorwaarden Machineschade (MAC 14) en de

1.2.1	de kosten wegens huur respectievelijk gebruik van

Machinebedrijfsschade (MBD 14).

gelijkwaardige vervangende apparatuur;
1.2.2	de kosten voortvloeiende uit het te werk stellen van eigen
personeel en/of personeel van derden bij huur of gebruik

Artikel 4

van de vervangende zaken voor zover deze kosten niet

4.1		
Schadevergoeding

begrepen zijn in de onder 1.2.1 genoemde kosten;

4.1.1		Maximum vergoeding extra kosten

1.2.3	de kosten te maken in verband met het betrekken c.q.

Schade

			De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis aan extra

verwerken van producten elders indien als gevolg van

kosten ten hoogste het bedrag afgestemd op de

de schade verzekerde niet meer hierover kan beschikken

uitkeringstermijn en voor alle gebeurtenissen

dan wel zijn leveringsverplichtingen niet kan nakomen

tezamen per verzekeringsjaar maximaal het verzekerd

c.q. hieraan niet kan voldoen.

jaarbedrag.

1.3	
Jaarbedrag

4.1.2		Eigen risico

		het met verzekerde overeengekomen bedrag aan extra

			Per gebeurtenis wordt het in de polis vermelde aantal

kosten op premier risque basis;

dagen eigen risico, in geld uitgedrukt op de vergoeding

1.4	
Uitkeringstermijn

in mindering gebracht, alsook de door stilstand/

1.4.1	de termijn die ligt tussen het tijdstip waarop de

stagnatie bespaarde kosten.

verzekerde zaken voor verzekerde onbruikbaar zijn
geworden als gevolg van een gedekte schade, en het
tijdstip waarop de verzekerde zaken weer in gebruik
genomen kunnen worden;
1.4.2	de periode per gebeurtenis waarover uitkering wordt
verleend zal nooit langer zijn dan de in de polis vermelde
uitkeringstermijn.

4.1.3		Beperking uitkeringstermijn
4.1.3.1	Indien het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf

Artikel 5	Overige van toepassing zijnde verzekerings
voorwaarden

van de verzekerde na het optreden van een schade

Op deze verzekering zijn van toepassing de algemene

definitief wordt gestaakt of geliquideerd, vervalt deze

voorwaarden van Machineschadeverzekering MAC 14.

verzekering zonder dat enige restitutie van reeds
betaalde of kwijtschelding van nog niet betaalde, doch
reeds verschuldigde, premie zal plaatsvinden.
			In dat geval blijven de eventueel met betrekking tot
deze schade ontstane aanspraken van de verzekerde
onder deze verzekering voor het gestaakte of
te liquideren bedrijf of gedeelte van het bedrijf
onverminderd van kracht, met dien verstande
dat de uitkeringstermijn beperkt zal zijn tot tien
achtereenvolgende weken, gerekend vanaf het
moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
4.1.3.2	Indien de verzekerde na optreden van een schade de
betreffende verzekerde zaak niet vervangt of wanneer
binnen acht weken na de schadeveroorzakende
gebeurtenis nog geen pogingen zijn gedaan de
verzekerde zaak te repareren of te vervangen,
zal de uitkeringstermijn worden beperkt tot tien
achtereenvolgende weken, gerekend vanaf het
moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
4.2		
Verzekerd bedrag na schade
4.2.1		Na een schade blijft het verzekerd bedrag, indien juist,
onverminderd gehandhaafd.
			Over de uitgekeerde schadevergoeding zal geen aanvullende premie verschuldigd zijn.
4.2.2		Het gestelde in 4.2.1 geldt niet in gevallen als bedoeld
in artikel 4.1.3.1 en 4.1.3.2, waarbij tevens geldt
dat geen vermindering of restitutie van premie
plaatsvindt.
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