Fidea Verzekeringen verruimt uw verzekeringswaarborgen volgens de hierna vermelde
voorwaarden. Deze bepalingen maken deel uit van uw Patrimoniumpolis *
UITBREIDING ALGEMENE VOORWAARDEN
UITGEBREIDE NIEUWWAARDE
Voor gebouwen en materieel verzekerd in nieuwwaarde beperken we bij schade de aftrek van de
slijtage tot het gedeelte dat de 30% overschrijdt.
AUTOMATISCHE VERZEKERING OP VERZEKERDE RISICOLIGGING
Deze verzekering geldt, zonder melding door de verzekeringnemer, ook voor de uitbreidingen aan het
gebouw of inhoud die de verzekerde bouwt, verwerft of huurt op de in de bijzondere voorwaarden
omschreven risicoligging.
Deze automatische aanvulling geldt voor maximum 120 dagen na de verwerving met als
vergoedingsgrens 20% van het verzekerd bedrag, met een maximum van 1 000 000 EUR.
De premie wordt bij aangifte verrekend vanaf de datum van de verwerving van de uitbreiding.
AUTOMATISCHE VERZEKERING OP NIEUWE RISICOLIGGING
Deze verzekering geldt, zonder melding door de verzekeringnemer, ook voor de uitbreidingen aan het
gebouw of inhoud die de verzekerde bouwt, verwerft of huurt op nieuwe risicoliggingen binnen België.
Deze automatische aanvulling geldt voor maximum 120 dagen na de verwerving met als
vergoedingsgrens 20% van het verzekerde bedrag, met een maximum van 1 000 000 EUR.
De premie wordt bij aangifte verrekend vanaf de datum van de verwerving van de uitbreiding.
UITBREIDING GOEDEREN BIJ DERDEN
De verzekering geldt buiten de verzekerde risicoligging eveneens bij derden en gelieerde bedrijven.
Deze uitbreiding is enkel verworven voor de verzekerde waarborgen onder de multirisicoverzekering
en bedraagt maximaal 10% van het verzekerd bedrag inhoud. Deze verzekering geldt niet voor
voorwerpen die u verhuurt of uitleent.
ONS VERHAALRECHT OP AANNEMERS EN ONDERAANNEMERS BIJ WERKEN OP DE
VERZEKERDE RISICOLIGGING
De schade beneden 1.250.000 EUR verhalen we steeds op de aansprakelijke aannemer of
onderaannemer. Voor het gedeelte van de schade boven 1.250.000 EUR doen we afstand van
verhaal in de mate dat de aansprakelijke aannemer of onderaannemer daarvoor niet verzekerd is.
Deze afstand van verhaal geldt niet in het geval van opzet.
Fidea kent u deze verruimde voorwaarden automatisch toe voor wat betreft de door u
verzekerde goederen en onderschreven waarborgen. De algemene bepalingen van u
verzekeringscontract blijven van toepassing.
* Indien u verzekerd bent volgens de voorwaarden van de polis “Delphi Handel” of “Blokpolis
Bedrijven”dan gelden deze voorwaarden eveneens voor deze polis

