Voorwaarden Machinebreukbedrijfsschadeverzekering
Met de Machinebreukbedrijfsschadeverzekering verzekert u de financiële gevolgen van stilstand van
uw machines, installaties of apparatuur. U bent verzekerd als deze niet meer werken als gevolg van
materiële schade of verlies door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
De machines, installaties en apparatuur moeten ook bij ons verzekerd zijn

Lees de voorwaarden en uw polisblad goed door
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In
onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen.
Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide
voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.
Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd is degene die de verzekering heeft afgesloten in de hoedanigheid die op het polisblad staat.
Dat is de verzekeringnemer.
In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’. We noemen N.V. SchadeverzekeringMaatschappij Bovemij, ‘we’ of ‘wij’.

1.b

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor vergoeding van bedrijfsschade door een bedrijfsstilstand van uw machines,
installaties of apparatuur inclusief de daarin geïntegreerde systeem- en/of bedieningsprogrammatuur
die op het polisblad staan. Als die bedrijfsstilstand het gevolg is van materiële schade of verlies door
een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Al de zaken die hierboven staan, noemen we verder in
deze voorwaarden de ‘machine’.
De machine zelf moet ook bij ons verzekerd zijn en ingezet worden voor de uitoefening van uw
bedrijfsactiviteit zoals die op het polisblad staat. De omschrijving van de machine op het polisblad zien
wij als afkomstig van u. Bedrijfsstilstand van een machine die u op grond van een lease- of
huurovereenkomst onder zich heeft, is ook verzekerd.
U bent ook verzekerd voor de extra kosten die u maakt om:

de machine weer op gang te brengen of op gang te houden.

de productie weer op gang te brengen of op gang te houden.

de bedrijfsschade van de machine te beperken.
Deze extra kosten zijn alleen verzekerd als wij hier vooraf toestemming voor hebben gegeven.
Met bedrijfsschade bedoelen wij het totaal van de kosten die doorlopen na stilstand van de machine.
Plus het verlies aan nettowinst door een directe teruggang in de omzet die u met uw machine maakt.
Gedurende maximaal de uitkeringstermijn die op uw polisblad staat.
Wij vergoeden over de periode tussen het moment dat bedrijfsschade ontstaat en het moment dat uw
bedrijfsactiviteiten niet meer beïnvloed worden door de schade of het verlies. Of tot het moment
waarop de verzekerde uitkeringstermijn eindigt, als dat eerder is. Het maakt daarbij niet uit of in de
tussentijd uw verzekering eindigt.

1.c

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De oorzaak
van de schade moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. Ook
op het moment dat u uw verzekerde activiteiten beëindigt, stopt de verzekering. In dat geval van
rechtswege.

1.d

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Uw verzekerd bedrag is het maximaal verzekerde jaarbelang vermenigvuldigd met de uitkeringstermijn
uitgedrukt in jaren. Het jaarbelang en de uitkeringstermijn staan op uw polisblad. Staat daar bij
uitkeringsduur bijvoorbeeld 52 weken, dan is dit in een jaar uitgedrukt: 1. En 26 weken is: 0,5. Het
maximaal verzekerd bedrag is bij een uitkeringsduur van 26 weken dus het jaarbelang maal 0,5.
Met brutowinst bedoelen wij de opbrengst uit uw bedrijfsactiviteiten min de variabele kosten. Variabele
kosten zijn de kosten die afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten toe- of afnemen.
Is het werkelijke belang hoger dan het verzekerd jaarbelang? Dan bent u verzekerd tot maximaal 130%
van het verzekerde jaarbelang. Het kan zijn dat het werkelijk belang nog steeds hoger is dan het
verzekerde jaarbelang na verhoging tot 130%. In dat geval is er sprake van onderverzekering en
houden wij daar rekening mee bij de berekening van de vergoeding van uw bedrijfsschade. Wij delen
dan het verhoogde verzekerde jaarbelang door het werkelijke jaarbelang. Met de uitkomst
vermenigvuldigen wij uw bedrijfsschade.
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1.e

Waar bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor bedrijfsschade zolang de machine zich bevindt in een gebouw of op een
bedrijfsterrein waarvan het adres op het polisblad staat.

2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor bedrijfsschade die ontstaat door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis
aan de bij ons verzekerde machine.

2.b

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade:

door aardbeving of vulkanische uitbarsting. Wij kijken daarbij naar het moment tijdens de
aardbeving of vulkanische uitbarsting zelf en de 24 uur daarop volgend. Als u van mening bent
dat een schade niet het gevolg is van een aardbeving of vulkanische uitbarsting moet u dat
zelf aantonen.

overstroming door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere
waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van
een verzekerde gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt
door overstroming.

veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, door grondverzakking of
aardverschuiving.

als gevolg van vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud van
gebouwen en de machine.

ontstaan door het niet opvolgen van de bepalingen in een onderhoudscontract.

tijdens de periode dat de machine in een gebouw staat dat:
o geheel of gedeeltelijk gekraakt is.
o leeg staat. Of een zelfstandig deel daarvan leeg staat. Er is in ieder geval sprake van
leegstand als het pand volledig buiten gebruik wordt gesteld, de nutsvoorzieningen zijn
afgesloten of u er (gedeeltelijk) uw bedrijfsactiviteiten staakt.
o in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.
o langer dan een aaneengesloten periode van twee maanden niet meer in gebruik is.

aan software veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wissen van computerprogramma’s of
computerbestanden.

2.c

Niet verzekerde bedrijfsschade

Niet verzekerd is bedrijfsschade die het gevolg is van:

het later dan gepland in gebruik kunnen nemen van de machine.

de afschrijving van of op dubieuze debiteuren.

de afschrijving op de vernietigde of beschadigde machine.

boetes vanwege contractbreuk of voor niet of vertraagde uitvoering van opdrachten.

opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld door u of iemand die in opdracht van u, namens u of
met uw goedkeuring voor uw bedrijf activiteiten uitvoert.

het verlies van omzet omdat derden niet of minder van u afnemen (ondernemersrisico).

verlies of beschadiging van goederen of materiaal. Waaronder grondstoffen, halffabricaten en
gereed product. Het maakt daarbij niet uit of deze zijn opgeslagen of in behandeling zijn. Met
verlies en beschadiging bedoelen we ook achteruitgang in kwaliteit en waarde.

2.d

Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt

Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere
verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.
U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt
uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is.
Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet
eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de
schade.
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3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding?

3.a

Wij stellen de omvang van de bedrijfsschade vast

Wij maken bij het vaststellen van de schade gebruik van een deskundige. Let op: het aanstellen van
deskundigen en het meewerken met hen, houdt niet in dat wij verplicht zijn de schade te vergoeden.
Het vaststellen van de omvang van de bedrijfsschade gaat als volgt:
1. Wij vragen u om een opgave van de jaaromzet, de maandomzetten, de nettowinst en de vaste
kosten van het boekjaar dat vooraf gaat aan de datum van de bedrijfsstilstand. De
maandomzetten over het lopende boekjaar vragen wij u ook.
2. Vervolgens berekenen wij hoeveel procent de nettowinst plus de vaste kosten van de omzet is.
3. Aan het einde van de bedrijfsstilstand stellen wij vast hoeveel de omzet is verminderd. Als de
bedrijfsstilstand langer duurt dan de uitkeringstermijn, stellen wij de omzetvermindering tot uiterlijk
de uitkeringstermijn vast.
4. Wij stellen de bedrijfsschade vast door de omzetvermindering te vermenigvuldigen met het
percentage dat we noemen bij 2.
Wij verminderen de vastgestelde bedrijfsschade naar verhouding als in de periode van de
bedrijfsstilstand uw vaste kosten verminderen of als u die niet meer hoeft te betalen. Bijvoorbeeld
vermindering van huur, lagere loonkosten of een vermindering van afschrijvingen.
Wij verhogen de bedrijfsschade met de extra kosten die u maakt om de bedrijfsschade te beperken.
Bijvoorbeeld de huur en inrichting van een tijdelijke locatie om van daaruit omzet te maken. U en de
deskundige(n) overleggen samen of u deze kosten kunt maken en wat er van die kosten verzekerd is.
De uitkeringsduur - tot maximaal de verzekerde uitkeringsduur - is:

bij herstel van de machine: de tijd die nodig is om de machine in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen én de omzet te brengen op het peil dat bereikt zou zijn als er geen bedrijfstilstand
was geweest.

bij voortzetting van het bedrijf na een gebeurtenis in een ander gebouw: de tijd die nodig is
voor het bedrijfsklaar opstellen van de machine.

bij verkoop, opheffing of het niet doen van herstelpogingen: maximaal dertien weken. Maar
moet u langer dan dertien weken loon en daarbij horende sociale lasten betalen? En bent u
dat verplicht op basis van wettelijke of contractuele bepalingen? Dan is voor die kosten de
maximale uitkeringsduur 26 weken. Of als dat korter is, de verzekerde uitkeringstermijn.
Bijzondere omstandigheden
Voor de bepaling van de omzetvermindering kijken wij naar de periode van bedrijfsstilstand. Die
vergelijken wij met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Het kan zijn dat in deze periode in
het voorgaande boekjaar sprake was van ongewone omstandigheden zoals werkstaking en
machinebreuk. In dat geval nemen wij in overleg met u een andere periode om te vergelijken.
De omzet kan in de 6 maanden voorafgaand aan de bedrijfsstilstand afwijken van die in dezelfde
periode in het voorgaande jaar. Of er kon verwacht worden dat de omzet zou gaan afwijken. Als onze
deskundigen van mening zijn dat die omzetafwijking er ook zou zijn als er geen bedrijfsstilstand was,
houden wij daar rekening mee bij het bepalen van de omzetvermindering en het vaststellen of u
voldoende verzekerd bent.
Het kan zijn dat onze deskundige vaststelt dat er in de periode van bedrijfsstilstand geen nettowinst,
maar verlies zou zijn. We bedoelen dan dat er ook verlies zou zijn als er geen bedrijfsstilstand was. In dat
geval houden wij daar rekening mee.

3.b

Uw eigen risico brengen wij in mindering op onze schadevergoeding

Op uw polisblad staat uw eigen risico per gebeurtenis. Dit eigen risico brengen wij in mindering op de
schadevergoeding die wij hebben berekend.

3.c

Wij betalen zo snel mogelijk

Wij stellen vast op welk bedrag u recht heeft. Daarna betalen wij zo snel mogelijk de schadevergoeding
in het eigen risico uit. Tenzij op het polisblad iets anders staat vermeld, betalen wij u exclusief btw.
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3.d

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met onze deskundige?

Voor de vaststelling van de schade benoemen wij een deskundige.
Als u het niet eens bent met onze deskundige dan heeft u de mogelijkheid om:

een eigen deskundige in te schakelen. In dat geval benoemen uw en onze deskundige samen
nog een derde externe deskundige voordat zij met hun werkzaamheden beginnen. Deze
derde deskundige doet een bindende uitspraak als de twee deskundigen het niet met elkaar
eens worden. De derde deskundige bepaalt ook wie de kosten van de bindende uitspraak
moet vergoeden. Als de kosten van uw deskundige lager of gelijk zijn aan de kosten van de
onze, dan worden deze kosten volledig door ons vergoed. Zijn die kosten hoger, dan
vergoeden wij deze kosten tot in elk geval de kosten van onze deskundige. De meerkosten van
uw deskundige worden door ons vergoed indien deze redelijk zijn. Met een deskundige
bedoelen wij een deskundige die met reden aantoonbaar een deskundig advies over de
schade kan uitbrengen.

het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
Let op: het aanstellen van deskundigen en het meewerken met hen, houdt niet in dat wij verplicht zijn
de schade te vergoeden.

4

Wat moet u nog meer weten?

4.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:

de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

deze voorwaarden.

uw polisblad.

de clausules die op uw polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan uw polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

4.b

Wat zijn uw verplichtingen?

Naast de verplichtingen die in de Algemene verzekeringsvoorwaarden staan genoemd, geldt voor
deze verzekering ook het volgende:
Houd het leverings- of onderhoudscontract in stand
U moet tijdens de looptijd van de verzekering het leverings- of onderhoudscontract in stand houden.
Met een leverings- of onderhoudscontract bedoelen wij de overeenkomst tussen u en de fabrikant,
leverancier, installateur of verhuurder. Waarin wordt bepaald dat u de machine in goede
bedrijfsvaardige toestand houdt. In deze overeenkomst staan in elk geval de afspraken over:

preventief onderhoud: inspectie en afstelling van de machine om storingen te voorkomen.

correctief onderhoud: herstellen van storingen en/of beschadigingen die door normaal gebruik
zijn ontstaan. Zonder inwerking van buitenaf.

modificaties: het aanbrengen van veranderingen die worden voorgeschreven door de
fabrikant of leverancier.
Komt u niet alle verplichtingen na?
Als u niet alle verplichtingen nakomt of de door ons opgelegde maatregelen niet binnen de gestelde
termijn uitvoert, kan het zijn dat we bij schade niet of minder vergoeden. U moet aantonen dat de
schade geen gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen of niet uitvoeren van door ons
opgelegde maatregelen. Wij vergoeden alleen dat deel van de schade waarvoor u dit kunt aantonen.

4.c

Hoe bepalen wij de premie?

Wij stellen de jaarpremie vast op basis van de gegevens die wij u vragen. Wij vragen die voordat uw
verzekering begint, maar ook elk jaar voordat het nieuwe verzekeringsjaar begint. U bent verplicht om
de gegevens die wij vragen binnen drie maanden aan ons te geven. Met deze gegevens stellen wij elk
jaar uw premie vast voor het nieuwe verzekeringsjaar. Een verzekeringsjaar loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
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Geeft u ons niet of niet op tijd de gegevens, dan mogen wij uw premie voor het nieuwe
verzekeringsjaar verhogen. Wij verhogen de premie van het laatste verzekeringsjaar dan met 25% of
met meer als wij dat op basis van de gegevens die wij wel hebben redelijk vinden.
Uw premie kan dus elk jaar hoger of lager worden, afhankelijk van de gegevens die u ons geeft.
Als de premie om deze reden hoger wordt, geeft u dat geen recht om de verzekering op te zeggen.
Na afloop van elk verzekeringsjaar moet u ons een accountantsverklaring geven waarin staat hoe
groot het werkelijke belang is geweest in dat jaar. Als het werkelijke belang groter of kleiner is geweest
dan het verzekerd bedrag, dan moet u bijbetalen of ontvangt u premie terug. Tot maximaal 30% van
de jaarpremie.
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