COMMERCIELE FICHE DOCEO – Dekking « Alle Risico didactisch materieel »
Gedekte schadegevallen + voorbeelden
De waarborg dekt alle materiële schade, als gevolg van welke toevallige omstandigheid ook, geleden door het privé-materieel dat u
meeneemt in de bedoeling het te gebruiken in het kader van uw beroepsactiviteit als leerkracht, voor zover u eigenaar van deze
voorwerpen bent. Diefstal, vandalisme en kwaad opzet worden ook gedekt.






Uw PC wordt door een kind omvergelopen tijdens een les of op de speelplaats
Uw boekentas achtergelaten in een gesloten klas en al uw didactisch materieel is gestolen
Uw professioneel materieel is vernield tijdens de middag pauze.
Een leerling breekt bij een manipulatie een instrument, werktuig of ander didactisch materieel dat uw naar de les had
meegebracht.
De dekking is van toepassing op school, alsook op de weg naar het werk en gedurende uw beroepsreizen tussen deze
inrichtingen, of in het kader van groene klassen, excursies of alle schoolactiviteiten georganiseerd door de school (ook in het
buitenland)

De niet gedekte schadegevallen zijn hieronder opgenomen.
Tegemoetkomingsplafond per schadegeval
Per schadegeval
Per verzekeringsjaar

2.000 €
4.000 €

Territorialiteit
De verzekering geldt in alle inrichtingen waarin u deze activiteit in België uitoefent, alsook op de weg naar het werk en gedurende uw
beroepsreizen tussen deze inrichtingen of in het kader van schoolactiviteiten georganiseerd buiten deze inrichtingen (excursies,
workshops, schoolbezoeken,…).
Eigen risico
In ieder schadegeval blijft u uw eigen verzekeraar voor een eerste deel van 250 EUR.
Dit bedrag wordt automatisch op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen d het basis-indexcijfer is dit van maart 2017, zijnde
104,87 (basis 100 in 2013).
Duur van het contract
Het contract gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum met een maximum van één jaar.
Op elke jaarlijkse premievervaldag wordt het contract stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een van
de partijen het heeft opgezegd per aangetekende brief ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag.
Niet-gedekte schadegevallen
Zijn uitgesloten:

Apparaten waarvan de diagonale 11 inches niet overschrijdt (tabletten, smartphones,…)

Verlies en eenvoudige verdwijning

Puur esthetische schade (deuken, krassen,…)

Softwares, alsook het herstel van verloren en niet verhaalbare gegevens.

diefstal van voorwerpen achtergelaten in een niet met slot afgesloten lokaal, kast of voertuig.
Zijn ook uitgesloten de schade of de verdwijning veroorzaakt door of voortvloeiend uit:

collectieve gewelddaden, terrorisme, werk conflict, oproer, volksbeweging of sabotage

kernrisico

opzettelijke daad van de verzekerde, onder meer diefstal en vandalisme door of met medeplichtigheid van de verzekerde, zijn
bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn, echtgenoot of samenwonende partner.

Eigen gebrek (simpele panne)

Natuurlijke verschijnsels zoals trage oxidatie, slijtage, geleidelijke aantasting, beschadiging veroorzaakt door mist,
atmosferische vochtigheid of droogte, aanwezigheid van stofdeeltjes en dampen afkomstig van industriële of
landbouwactiviteiten, samentrekking, verdamping, roest, corrosie, vervuiling, erosie, besmetting, verrotting, schimmel,
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ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur of opmaak, vooraf bestaand ongedierte, de insecten, de knaagdieren of
andere dieren
Abnormaal gebrek aan onderhoud of voorzorg
Onjuiste informaticaprogramma’s of instructies
een gebrek aan conditionering of verpakking
mechanische storingen of gewone ontregeling, evenals de schade aan voorwerpen of apparaten van welke aard ook als gevolg
van hun werking. Zijn echter niet uitgesloten:
- mechanische storingen voortvloeiend uit een diefstal, een poging tot diefstal of een brand
- schade aan de voorwerpen of apparaten van welke aard ook als gevolg van hun werking wanneer deze voortvloeien uit
een brand die zijn oorsprong vindt in een inwerking van elektriciteit.

Deze info fiche is een reclamebrochure en bevat een voorstelling van de dekking “Alle Risico didactisch materieel” voor Leerkracht, die
deel uitmaakt van de package DOCEO.
Deze package bevat verzekeringen die onderworpen zijn aan het Belgisch recht en wordt onderschreven voor de duurtijd van één jaar,
met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.
Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze
verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon AON/AGENION die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende
inlichting.
In geval van een klacht kunt u een beroep doen op de dienst Customer Service van AON (Roderveldlaan 3, 2000 Antwerpen,
doceo@aon.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de
dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
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