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Machinebedrijfsschadeverzekering
Verzekeringsvoorwaarden MBD 14



Rubriek II
Deze verzekering is een aanvulling op de machineschade verzekering 

MAC 14.

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Bedrijfsschade

   het verlies dat de verzekerde lijdt door het improductief worden 

van de vaste lasten, vermeerderd met de gederfde netto winst, 

respectievelijk verminderd met het bespaarde netto verlies, ten 

gevolge van een gedekte materiële schade volgens de Specifieke 

voorwaarden Machineschade Rubriek I aan de verzekerde zaken;

1.2  Boekjaar

   een periode van 52 achtereenvolgende weken, waarvan aan het 

einde de boekhouding wordt afgesloten;

1.3  Extra bedrijfskosten

   de extra kosten die, in overleg met de verzekeraar, door de 

verzekerde zijn gemaakt om in geval van een gedekte materiële 

schade het verlies van productie en/of omzet te voorkomen dan 

wel te verminderen;

1.4  Jaarbedrag

   het voor de productie of omzet te verwachten bedrag aan alle vaste 

lasten, vermeerderd met de netto winst of verminderd met het 

netto verlies, over het betreffende boekjaar;

1.5  Netto verlies

   de som van de vaste en variabele lasten verminderd met de omzet;

1.6  Netto winst

   het verschil tussen de omzet en de som van de vaste en variabele 

lasten;

1.7  Omzet

   aan de verzekerde betaalde of verschuldigde bedragen voor 

verkochte zaken en/of verleende diensten;

1.8  Productie

   de verwachte opbrengst van de zaken en/of diensten, 

geproduceerd met de in de polis omschreven verzekerde zaken in 

het bedrijf van de verzekerde;

1.9  Uitkeringstermijn

1.9.1  de termijn die ligt tussen het tijdstip waarop de verzekerde zaken 

voor de verzekerde beperkt bruikbaar dan wel onbruikbaar zijn 

geworden als gevolg van een gedekte materiële schade, en het 

tijdstip waarop de gedwongen stilstand of verminderde werking 

van de verzekerde zaken is opgeheven;

1.9.2  de periode per gebeurtenis waarover uitkering wordt verleend zal 

nooit langer zijn dan de in de polis vermelde uitkeringstermijn;

1.10  Variabele lasten

   de lasten die afhankelijk van verhoging en verlaging van productie 

en/of omzet (nagenoeg) evenredig daarmee stijgen en dalen en 

waarvan mag worden verwacht dat deze na een schade wegvallen. 

Hieronder worden onder meer verstaan de volgende lasten voor 

zover zij in het bedrijf van de verzekerde voorkomen: emballage, 

transport, inkoop van grond- en hulpstoffen, BTW en lasten wegens 

door derden bewezen diensten;

1.11  Vaste lasten

   de lasten die, noodzakelijk voor de uitoefening van het bedrijf, niet 

in evenredigheid met de productie en/of omzet stijgen of dalen en 

waarvan mag worden verwacht dat deze na een schade betaalbaar 

blijven.

   Hieronder worden onder meer verstaan de volgende lasten 

voor zover zij in het bedrijf van de verzekerde voorkomen: 

abonnementen, lidmaatschappen en contributies, 

accountantskosten, afschrijving op alsmede onderhoudskosten 

en huur van gebouwen, machines en transportmiddelen, 

belastingen, druk-, advertentie- en reclamekosten, gratificaties, 

honoraria van directie en commissarissen, kosten voor octrooien/ 

patenten en rechtsbijstand, pensioenen, reiskosten, rente op 

banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen, salarissen 

van personeel inclusief de sociale lasten, telecommunicatie- en 

portokosten, verzekeringspremies, vastrecht voor elektriciteit, gas 

en water; 

1.12  Verzekerd bedrag

   In afwijking van artikel 12.8 van de Specifieke voorwaarden 

Machineschade Rubriek I zal ten behoeve van Rubriek II onder 

verzekerd bedrag worden verstaan het in de polis vermelde 

verzekerde jaarbedrag.

Artikel 2  Dekkingsomschrijving
2.1  Omschrijving van de dekking

   Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in 

de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden 

Machineschade (MAC07), de bedrijfsschade en/of extra bedrijfs-

kosten die voortvloeien uit een, tijdens de verzekeringstermijn 

ontstane, gedekte materiële schade aan één of meer in de polis 

vermelde verzekerde zaken.

2.2   Overdekking

    Indien gedurende de looptijd van het verzekeringsjaar het 

jaarbedrag toeneemt, wordt de verzekeraar geacht risico te 

lopen voor het daaruit voortvloeiende meerdere bedrag, echter 

tot een maximum van 30% van het oorspronkelijke verzekerd 

bedrag.

2.3   Onderverzekering

    Indien blijkt dat ten tijde van het ontdekken van de schade 

het verzekerd bedrag, vermeerderd met 30%, lager is dan 

het jaarbedrag, dan is de verzekeraar slechts gehouden tot 

vergoeding van de bedrijfsschade en/of extra bedrijfskosten in 

evenredigheid van het verzekerd bedrag vermeerderd met 30% 

tot het werkelijke jaarbedrag.

Artikel 3  Uitsluitingen
Niet verzekerd is:

3.1   Afschrijving

    afschrijving op dubieuze debiteuren en op de door de 

schadeveroorzakende gebeurtenis vernietigde verzekerde za(a)

k(en);



3.2   Beschadiging

    verlies direct of indirect veroorzaakt door beschadiging 

(waaronder begrepen bederf, achteruitgang in kwaliteit en 

waarde) van zaken of materiaal, waaronder grondstoffen, 

halffabrikaten, en gereed product, hetzij opgeslagen of in 

behandeling;

3.3   Derden

    boete of schadevergoeding aan derden, hetzij contractueel of 

uit andere hoofde verschuldigd;

3.4   Herstelkosten

    herstelkosten van de beschadigde verzekerde za(a)k(en).

Artikel 4  Schade
4.1   Schadevergoeding

4.1.1   Basis schadevaststelling

    Ingeval van een door deze verzekering gedekte bedrijfsschade 

wordt in onderling overleg vastgesteld of de schaderegeling 

op basis van omzet, dan wel productievermindering zal 

geschieden. De gekozen methode is bindend voor de gehele 

uitkeringstermijn.

4.1.2   Berekening schadeomvang

    Wanneer de verzekerde, ondanks de maatregelen om het 

verlies van omzet/productie te voorkomen of te verminderen, 

er niet in slaagt het bedrijf geheel of gedeeltelijk op gang te 

houden, zal aan het eind van de uitkeringstermijn worden 

vastgesteld, welke vermindering van omzet/productie het 

gevolg is van de schade. Hierbij zal als normale omzet/productie 

worden aangenomen: de omzet/productie behaald in de 

overeenkomstige periode van het jaar direct voorafgaande aan 

de schade.

4.1.2.1  De opgetreden bedrijfsschade zal als volgt worden vastgesteld:

    Berekend wordt het percentage, dat het totaal van vaste 

lasten en netto winst (respectievelijk verminderd met het 

bespaarde netto verlies) in het aan de schade voorafgaande 

boekjaar, uitmaakt van de omzet/productie in datzelfde jaar. 

Dit percentage wordt omgeslagen over de vermindering van 

productie/omzet als vermeld in artikel 4.1.2.

4.1.3   Bijzondere omstandigheden

    Bij vaststelling van de schadevergoeding wordt rekening 

gehouden met bijzondere omstandigheden die, indien de 

schade niet zou hebben plaatsgevonden, een vermeerdering 

of vermindering van de te verwachten omzet of productie ten 

gevolge zouden hebben.

4.1.4   Eigen risico/bespaarde kosten

    Per gebeurtenis wordt het in de polis genoemde aantal 

werkdagen en/of eigen risico in geld uitgedrukt en op de 

vergoeding in mindering gebracht, als ook de door stilstand/ 

stagnatie bespaarde kosten.

4.1.5   Beperking uitkeringstermijn

4.1.5.1  Indien het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf van de 

verzekerde na het optreden van een schade definitief wordt 

gestaakt of geliquideerd, vervalt deze 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.

4.1.5.2  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 

4.1.5.1 en 4.1.5.2, waarbij tevens geldt dat geen vermindering of 

restitutie van premie plaatsvindt.

Artikel 5  Verplichtingen
5.1   Overleggen van een accountantsverklaring

    Uiterlijk 6 maanden na het einde van elk verzekeringsjaar dient 

door de verzekerde een verklaring van een accountant, aan de 

verzekeraar te worden gezonden waarin de werkelijke grootte 

van het jaarbedrag, inclusief de eventueel door de verzekerde 

ontvangen bedrijfsschadevergoeding, over het afgelopen 

verzekeringsjaar is vastgelegd.

    Wanneer de werkelijke grootte van het jaarbedrag groter of 

kleiner mocht blijken te zijn dan het verzekerd bedrag, vindt 

suppletie respectievelijk restitutie van premie plaats over het 

verschil van die bedragen, echter hoogstens over 30% van het 

verzekerd bedrag en wel op basis van de jaarpremie. In afwijking 

van het bovenstaande zal geen restitutie van premie worden 

verleend over enig verzekeringsjaar of boekjaar waarin, op 

grond van deze verzekering, een bedrijfsschade uitkering is 

ontvangen.

5.2   Niet overleggen van de accountantsverklaring

    De verzekeraar behoudt zich het recht voor de premie over 

maximaal 130% van het verzekerd bedrag in rekening te 

brengen indien de in artikel 5.1 bedoelde accountantsverklaring, 

uiterlijk 12 maanden na afloop van het verzekeringsjaar of 

boekjaar waarop de desbetreffende premie na verrekening 

betrekking heeft, nog niet in haar bezit is.

Artikel 6  Overige van toepassing zijnde verzekerings
voorwaarden

Op deze verzekering zijn van toepassing de algemene voorwaarden van 

Machineschadeverzekering MAC 14.
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