Machinebreukverzekering
Valt een van uw machines plotseling uit door schade, dan kan dit vervelende gevolgen
hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten
hebben hier last van. Met de Machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd
tegen materiële schade. De aanvullende dekking Machinebreukbedrijfsschade vergoedt
de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk.

Welke machines kunt u verzekeren?
De Machinebreukverzekering is er voor alle soorten
machines en installaties. Bijvoorbeeld:
• grafische machines;
• metaal- en houtbewerkingsmachines;
• installaties in de energiesector zoals windturbines;
• zonnepanelen;
• installaties in de milieusector;
• technische installaties in gebouwen zoals liften en
luchtbehandelingsinstallaties;
• koel- en vriesinstallaties;
• installaties in de voedingsmiddelensector.

Waar bent u voor verzekerd?
Uw machines en installaties zijn verzekerd tegen
materiële schade. Bijvoorbeeld schade door:
• vallen en stoten;
• een fout in de machine;
• vreemde voorwerpen in de machine;
• nalatigheid van of opzet door
personeel;
• overspanning of inductie;
• bedieningsfouten.
Voor machines en installaties die niet ouder zijn dan
10 jaar is ook schade door eigen gebrek verzekerd.

Extra dekking
De Machinebreukverzekering biedt standaard dekking
voor bepaalde kosten die u moet maken als gevolg van
een gedekte materiële beschadiging aan de verzekerde
machine of installatie. Bijvoorbeeld:
• Bouwkundige kosten die nodig zijn om de beschadigde
machine of installatie te bereiken. Denk aan bijvoorbeeld
het wegbreken en weer opbouwen van gebouwdelen of
het (de)monteren en verplaatsen van andere objecten
om de toegang tot de beschadigde machine of installatie
mogelijk te maken.
• Zoekkosten om de beschadiging vast te stellen.
• Schade aan andere eigendommen van uzelf, veroorzaakt
door de beschadiging aan de verzekerde machine of
installatie. Dit geldt alleen als die schade niet gedekt is
op bijvoorbeeld een gebouwen- of inventarisverzekering.
• De verzekering biedt ook dekking voor niet-materiële
schade die het gevolg is van een plotselinge en
onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld kosten voor het
opnieuw uitlijnen of kalibreren van machines. Deze
dekking geldt ook als er geen sprake is van een gedekte
materiële beschadiging aan de machine.
De dekking van bovenstaande schades is aan een
limiet gebonden: gezamenlijke dekking tot 10% van
de verzekerde som van de machine of installatie.
Aanvullende dekkingen
De Machinebreukverzekering kent ook een aantal
optionele dekkingen.

Waar bent u bijvoorbeeld niet voor verzekerd?
U bent niet verzekerd bij schade:
• door brand, blikseminslag of diefstal;
• door een overstroming, aardbeving of een andere
natuurramp;
• die bestaat uit corrosie, slijtage of andere geleidelijke
achteruitgang;
• aan verbruiksartikelen en slijtdelen;
• die de technische werking van de machine of installatie
niet beïnvloedt.
In de polisvoorwaarden staat precies wanneer we wel
betalen en wanneer niet.
De voordelen van een Machinebreukverzekering bij
Nationale-Nederlanden
• U kiest of u alle machines verzekert of alleen de
machines die essentieel zijn voor uw bedrijfsvoering.
• Onze ervaren risicodeskundigen bieden u ondersteuning
bij risicobeheersing.
• U kiest bij schade of u de bedrijfsschade op basis van
omzetverlies of productieverlies wilt vaststellen.
Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie van de Machinebreukverzekering is
bijvoorbeeld afhankelijk van:
• de eigenschappen van de machine;
• de reparatiemogelijkheden van de machine;
• het aantal machines;
• het eigen risico;
• het verzekerd bedrag.

Machinebreukbedrijfsschade
Door schade aan uw machine kan uw productie stil komen
te liggen. Met de dekking Machinebreukbedrijfsschade
verzekert u zich tegen de financiële gevolgen hiervan.
Wij vergoeden ook de extra kosten die u maakt om na een
gedekte materiële schade de machinebreukbedrijfsschade
te voorkomen. In sommige gevallen kunt u ook alleen deze
extra kosten verzekeren, zonder een bedrijfsschadedekking.

Heeft u vragen?
Mail dan naar
zakelijkschade@nn.nl
Of bel 070 513 09 29
Kijk voor meer informatie
op www.nn.nl/zakelijk of
neem contact op met uw
verzekeringsadviseur

3454-40.1902

Koel-/vriesschade
Door schade aan de koel- of vriesinstallatie kunnen
goederen bederven. Dat betekent dat u de goederen
niet meer kunt gebruiken of verkopen en u inkomsten
misloopt. Met de dekking Koel-/vriesschade verzekert
u schade aan deze goederen.

