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De bedrijfsschadeverzekeraar  N.V.
Bedrijfsschadeverzekering    

Samenvatting polisvoorwaarden
Artikel 1  Begripsomschrijvingen

Artikel 2  Verzekerde

Artikel 3  Gedekte gebeurtenissen

Artikel 4  Bijzondere dekkingen

Artikel 5  Uitsluitingen

Artikel 6  Bijzondere bepalingen bedrijfsschade

Artikel 7  Bijzondere bepalingen dekking reconstructiekosten

Artikel 8  Bijzondere bepalingen dekking extra kosten

Deze voorwaarden gelden als specifieke voorwaarden. Ze vormen één geheel met de algemene voorwaarden die op deze verzekering 

van toepassing zijn. de bepalingen van deze specifieke voorwaarden hebben betrekking op de volgende dekkingen die volgens de 

polis als onderdeel van de Bedrijfsschadeverzekering zijn afgesloten:

• Bedrijfsschade

• Reconstructiekosten

• Extra  kosten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen / Algemene onderwerpen

Artikel 1.1 Bedrijfsschade 

Artikel 1.2 Reconstructiekosten

Artikel 1.3 Extra kosten

Artikel 1.4 Bedrijfsmiddelen

Artikel 1.5 Gebouw
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Artikel 1.6 Brutowinst/Jaarbedrag/Variabele kosten

Bruto winst

Als bruto winst geldt de opbrengst van productie, omzet of verleende diensten, verminderd met de variabele kosten.

Jaarbedrag

Onder jaarbedrag wordt verstaan: de brutowinst berekend over de periode van één jaar.

Variabele kosten

Variabele kosten zijn de kosten die afhankelijk van het niveau van de bedrijfsactiviteiten toe- of afnemen.

Artikel 1.7 Overige begripsomschrijvingen 

Artikel 6 Bijzondere bepalingen dekking bedrijfsschade 
Als volgens de polis de dekking Bedrijfsschade is verzekerd gelden nog de volgende bepalingen 

Artikel 6.1 Vaststelling bedrijfsschade / betekenis / verzekerde bedrag

Geleden bedrijfsschade

De maatschappij vergoeding de geleden bedrijfsschade die door een in artikel 3 of 4.1 omschreven oorzaak is veroorzaakt. De te 

vergoeden bedrijfsschade wordt naar keuze van de verzekeringnemer vastgesteld op

• vermindering van de opbrengst van productie, of

• vermindering van de omzet, onder aftrek van de kosten die gedurende de  periode waarover sprake is van geleden bedrijfs-

schade niet doorgaan. 

De verzekeringnemer dient binnen dertig dagen na de gebeurtenis/omstandigheid die als oorzaak van de bedrijfsschade geldt, 

zijn keuze te bepalen.  De gekozen maatstaf geldt voor de gehele periode waarover de bedrijfsschade wordt vergoed.  Hierbij 

geldt nog dat vermindering van brutowinst die eveneens zou zijn opgetreden zonder een oorzaak als in de vorige zin bedoeld, niet 

voor vergoeding in aanmerking komt.

Maximale vergoeding/Verzekerde bedrag

De maximaal uit te keren vergoeding bedraagt

• bij een verzekerde uitkeringstermijn van 26 of 52 weken: het op de polis vermelde, voor bedrijfsschade verzekerde bedrag;

• bij een verzekerde uitkeringstermijn van 78 of 104 weken: een bedrag gelijk aan twee maal het op de polis vermelde, voor 

bedrijfsschade verzekerde bedrag.

Overige bepalingen van betekenis voor de schadevergoeding

Voor de omvang van de schadevergoeding zijn voorts nog van betekenis:

• de in artikel 4 onder 4 vermelde maximale  uitkering;

• vergoedingen boven het verzekerde bedrag (artikel 6.3);

• de bepaling over het onderwerp overdekking (artikel 6.4);

• onderverzekering (artikel 6.5).
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Artikel 6.2 Termijn bedrijfsschadevergoeding 

Uitkeringstermijn als in de polis vermeld

De periode waarover de geleden bedrijfsschade wordt vergoed gaat in op de dag van de gedekte gebeurtenis en loopt gedurende 

maximaal het in de polis als uitkeringstermijn vermelde aantal weken door totdat de brutowinst op het peil is gekomen -of 

redelijkerwijs had kunnen komen- in de situatie dat geen sprake was geweest van de gedekte gebeurtenis. Een eventuele 

beëindiging van de verzekering binnen de uitkeringstermijn heeft geen gevolg voor de te vergoeden bedrijfsschade. 

Bijzondere uitkeringstermijn van 13 en 26 weken

De uitkeringstermijn is maximaal 13 weken in de situatie dat 

• het bedrijf van de verzekeringnemer na een gedekte gebeurtenis wordt beëindigd, dan wel

• niet binnen acht weken al het mogelijke is gedaan om de brutowinst zo spoedig mogelijk op het normale peil te brengen.

Indien (het bedrijf van) de verzekeringnemer echter in een dergelijke situatie op grond van wettelijke of contractuele bepalingen 

verplicht is tot doorbetaling van lonen, salarissen en daarmee verband houdende sociale lasten, wordt een uitkeringstermijn van 

26 weken in aanmerking genomen.

Artikel 6.3  Vergoeding boven het verzekerde bedrag 

De verzekering geeft recht op vergoeding van de hierna omschreven kosten en bedrijfsschade. Deze wordt/worden zo nodig 

vergoed boven het voor bedrijfsschade verzekerde bedrag.

• kosten ter voorkoming/beperking van bedrijfsschade

• honoraria en kosten experts

• Reconstructiekosten

• problemen bij toeleveringsbedrijven en/of afnemers

Artikel 6.4 Overdekking

Indien bij schade blijkt dat werkelijke waarde van de verzekerde bedrijfsschade meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, geldt 

een overdekking van 30% van het oorspronkelijke verzekerde bedrag. Het bedrag van deze overdekking zal bij een schadevergoe-

ding nooit meer bedragen dan € 300.000.

Artikel 6.5 Onderverzekering  

Van onderverzekering is sprake wanneer het voor bedrijfsschade verzekerde bedrag lager is dan de brutowinst op jaarba-
sis, zonder rekening te houden met een schadegebeurtenis. Als de maatschappij zich beroept op onderverzekering wordt 
de vastgestelde bedrijfsschade vergoed naar evenredigheid met de mate van bedoelde onderverzekering vergoed. 
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