Limietenlijst
Clausuleblad Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak-en Bedrijfsschadeverzekering
(NBZB 2006)
NBZB Clausule 1 Artikel 2.17
Artikel 2.2.17 van de verzekeringsvoorwaarden dient als volgt te worden gelezen:
Art. 2.2.17 Storing in of uitval van koel- en diepvriesinrichtingen:
Deze dekking heeft alleen betrekking op de verzekerde inhoud van koel- en diepvriesinrichtingen.
De maximale schadevergoeding bedraagt € 5.000,00 per gebeurtenis.
NBZB Clausule 2 Artikel 3 Dekking in/nabij het gebouw en elders binnen Europa
Artikelen 3.13, 3.1.4, 3.1.5 en 3.3 van de verzekeringsvoorwaarden dienen als volgt te worden gelezen:
Art. 3.1.3

in porta cabins of containers nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd
of- tot maximaal € 125.000,00 per locatie- op locaties binnen Europa die niet in het polisblad zijn
genoemd.
Uitgesloten is schade die:
- Op een ander polis ten behoeve van verzekerde gedekt is of gedekt zou zijn als de dekking die
dit artikel biedt niet zou bestaan.
- Tijdens transport ontstaan is
Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de verzekerde
zaken in het transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt.

Art. 3.1.4

in gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd, tot maximaal
€ 125.000,00 per locatie
Uitgesloten is schade die op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou
zijn als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan.

Art. 3.1.5

buiten gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd tot maximaal
€ 125.000,00 per locatie met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel, sneeuw,
aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading, werkstaking,
relletjes of opstootjes.
Uitgesloten is schade die:
- Op een ander polis ten behoeve van verzekerde gedekt is of gedekt zou zijn als de dekking die
dit artikel biedt niet zou bestaan.
- Tijdens transport ontstaan is
Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de verzekerde
zaken in het transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt.

Art. 3.3

Deze verzekering dekt, tot een maximum bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, tevens schade
aan of verlies van de verzekerde gevaarsobjecten die zich bevinden in een afgesloten
personenauto binnen de Benelux indien de dader zich door inbraak, waarvan aan de buitenzijde
van de auto sporen zijn geconstateerd, toegang tot de auto heeft verschaft.

NBZB Clausule 3 Artikel 4 Vergoeding boven het verzekerde bedrag
Artikel 4 van de verzekeringsvoorwaarden dient als volgt te worden gelezen:
Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij schade door een gedekt
gevaar/gebeurtenis en boven het verzekerd bedrag recht op vergoeding van:
Art. 4.1

Bereddingskosten
Worden vergoed zo nodig maximaal 50% boven de verzekerde som van de betreffende locatie.

Art. 4.2

Opruimingskosten
Worden vergoed tot maximaal € 125.000,00 per gebeurtenis of indien dat meer blijkt te zijn tot
maximaal 10% van de verzekerde som, maar niet meer dan € 500.000,00.

Art. 4.3

De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde gevaarsobjecten worden vergoed, tot
maximaal 10% van de verzekerde som van de betreffende locatie, als gevolg van het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van de gebouwen.

Art. 4.4

Schade aan door de verzekerde gehuurde gebouwen in geval van inbraak (artikel 2.2.10) of
vandalisme (artikel 2.2.11) wordt – tot maximaal 10% boven de verzekerde som van de
betreffende locatie – vergoed, althans indien en voor zover deze schade ten laste van de
verzekerde komt.

Art. 4.5

Huurderving tot maximaal 10% van de verzekerde som van het betreffende gebouw met een
maximale termijn van 52 weken. Indien niet tot herstel of herbouw (ter plaatse of elders) wordt
overgegaan, dan vindt vergoeding plaats gedurende maximaal 13 achtereenvolgende weken. Als
verzekerde zowel eigenaar als gebruiker van het gebouw is, dan wordt de huurderving vastgesteld
op basis van de economische huurwaarde van het gebouw.

Art. 4.6

Extra kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift en op last van de overheid moet
maken, tot maximaal € 25.000,00.

Art. 4.7

Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating indien en voor zover
deze schade ten laste komt van verzekerde, tot maximaal 10% van de verzekerde som van de
betreffende locatie. Uitgezonderd hiervan is schade door storm, tenzij de schade wordt
veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van het gebouw door de storm.

Art. 4.8
Art. 4.8.1

Indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd:
geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen,
chipkaarten e.d.) voor zover eigendom van verzekerde en zich bevindende in de op het polisblad
vermelde gebouwen, tot maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis. Buiten die gebouwen zijn deze
zaken alleen verzekerd tegen afpersing en beroving.
de kosten van het vervangen, inregelen van sloten, (computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen,
wanneer deze vervanging het noodzakelijk gevolg is van diefstal van sleutels, toegangskaarten
etc., ongeacht of de diefstal heeft plaatsgevonden op de verzekerde locatie dan wel bij
directieleden of bevoegde personeelsleden thuis, tot maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis.
het financieel nadeel door het als betaling van geleverde goederen en/of diensten in ontvangst
nemen van vals geld, vals geldswaardig papier, ontvreemde of vervalste cheques, betaalkaarten,
dan wel betaling door middel van ontvreemde of vervalste betaalpassen, chipkaarten en
dergelijke. De schadevergoeding bedraagt maximaal
€ 2.500,00 per gebeurtenis. Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien de
bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd en voor zover het financieel nadeel niet door een
financiële instelling wordt vergoed.

Art. 4.8.2

Art. 4.8.3

Art. 4.9

De reconstructie- en reproductiekosten die worden gemaakt als gevolg van schade of verlies van
administratieve financiële gegevens, tekeningen, e.d., -ongeacht op welke wijze vastgelegd- die
voor de voortgang van het bedrijf noodzakelijk zijn en dien aanwezig zijn op de op het polisblad
genoemde locatie, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis.
Vergoed wordt:
- Tot maximaal € 125.000,00 per gebeurtenis of indien dat meer blijkt te zijn;
- Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag, met in achtneming van artikel 9.1, maar niet
meer dan € 250.000,00 per gebeurtenis.

Art. 4.10

Afmakingscourtage, zijnde het bedrag dat bij schade door de makelaar aan verzekerde in rekening
wordt gebracht, tot maximaal 1% van de verschuldigde schadevergoeding.

NBZB Clausule 4 Schade en omvang van de schadevergoeding
Artikel 9.2.2.2 van de verzekeringsvoorwaarden dient als volgt te worden gelezen:
Art. 9.2.2.2 bedrijfsuitrusting/inventaris: de nieuwwaarde
De vervangingswaarde wordt aangehouden:
- Indien verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen;
- Indien niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan;
- Indien van voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering niet binnen 12 maanden na de
schadedatum aan verzekeraars schriftelijk mededeling wordt gedaan;
- Voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
- Voor zaken dit onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd;
- Voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens,
vaartuigen, alsmede onderdelen daarvan;
- Voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken.
NBZB Clausule 5 Verbrugging
Artikel 10.5 van de verzekeringsvoorwaarden dient als volgt te worden gelezen:
Art. 10.5

Indien meerdere locaties zijn verzekerd, dan is het verbruggen van verzekerde bedragen van
andere locaties naar de locatie waar zich een schade heeft voorgedaan (hierna: schadelocatie)
slechts toegestaan tot maximaal 130% van de laatst bij verzekeraars bekende verzekerde
bedragen van de schadelocatie is bereikt.

NBZB Clausule 6 Overdekking en restitutie met betrekking tot bedrijfsschade
Art. 1.1

De brutowinst is verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerd bedrag.

Art. 1.2

Het jaarlijks te betalen premiebedrag is een voorschot op het definitieve premiebedrag. Het
definitieve premiebedrag wordt vastgesteld na afloop van het boekjaar. Daartoe dient verzekerde
binnen 12 maanden na afloop van elk boekjaar een verklaring van een onafhankelijke deskundige
te verstrekken, waaruit de brutowinst van het afgelopen boekjaar blijkt. Deze opgave leidt niet –
automatisch- tot aanpassing van het verzekerde bedrag.

Art. 1.3

Het voorschot wordt met het definitieve premiebedrag verrekend. Het definitieve premiebedrag
bedraagt maximaal 130% van het voorschot, terwijl terugbetaling van premie zal plaatsvinden tot
maximaal 30% van het voorschot.

Art. 1.4

Indien verzekerde niet binnen de gestelde termijn van 12 maanden de verklaring van een
onafhankelijke deskundige heeft verstrekt, zal het definitieve premiebedrag op 130% van het
voorschot worden gesteld.

***********************

