
Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker
je continuïteit?

De Machine-
schadeverzekering
van Nassau



Als ondernemer streeft u naar maximale benutting van de

productiecapaciteit en naar een optimale afstemming met

uw afnemers. Machines en installaties spelen vaak een

essentiële rol in uw kritische bedrijfsprocessen. Een geringe

fabricageverstoring kan al gauw tot een forse schade leiden.

Met de Machineschadeverzekering van Nassau bent u

uitstekend verzekerd voor een schade aan een machine.

Gedekt zijn zowel de herstelkosten van de machine als de

gevolgschade door de stagnatie in het productieproces.

De continuïteit van uw onderneming is gewaarborgd.

De Machineschade-
verzekering houdt rekening
met de complexe productie-
risico’s van geavanceerde
machines en installaties.



Wat dekt de Machineschade-

verzekering?

De Machineschadeverzekering kent een

materiële dekking die u kunt combineren

met een bedrijfsschade dekking.

- Met de materiële schadedekking bent u

verzekerd voor materiële schade aan

machines die is ontstaan door een plot-

selinge en onvoorzienbare omstandig-

heid. Dit kan van buitenaf komen, zoals

een bedieningsfout of achtergelaten

gereedschap. Of door een eigen gebrek

van de machine, zoals een constructie-

of materiaalfout. Slijtage is uiteraard

niet gedekt, maar de gevolgschade van

normale slijtage is wel verzekerd. De

herstelkosten, zoals de kosten van

onderdelen, arbeidsloon en reis- en

verblijfskosten van de monteur, worden

vergoed. De objecten zijn verzekerd

zodra deze gebruiksklaar staan

opgesteld, maar ook tijdens reiniging,

inspectie, reparatie en interne verplaat-

sing. De verzekering kent standaard

aanvullende dekkingen, o.a. voor onder-

delen die bij derden in reparatie zijn,

Waarom een machineschade-

verzekering?

Een onderneming is voor een belangrijk

deel afhankelijk van haar machines.

Machines zijn vaak technisch en elektro-

nisch zeer geavanceerd en de productie is

slim en efficiënt ingericht. Een schade

aan een machine kan grote financiële

gevolgen hebben. De machine moet wor-

den hersteld, er ontstaat omzetderving en

er is het risico van het verlies van opdrach-

ten aan de concurrent. Goed inzicht in de

productierisico’s die het vermogen en de

continuïteit van de onderneming bedreigen,

is een voorwaarde voor succesvol onder-

nemen. Een deel van de risico’s is door

preventie weg te nemen of te verminderen,

maar niet alle schades zijn te voorkomen.

Materiaalbreuk, bedieningsfouten van

personeel en elektronische of mechanische

systeemhaperingen blijven onvoorspelbaar.

De effecten van een schade zijn echter

veelal goed in kaart te brengen met

bijvoorbeeld een logistiek stroomdiagram.

Onze (verzekerings)technische risico-

specialisten brengen daarom samen met

u het productierisico in kaart en vertalen

dit in een maatwerkverzekering. Geen

onderneming is immers gelijk.



Schadevoorbeeld

Een metaalbedrijf heeft een aantal productiemachines staan. De machines, met

vermogens van 20 tot 40kW, krijgen via een laagspanningverdeelinrichting elektrische

energie uit een transformator die eveneens op het terrein van de ondernemer staat.

Plotsklaps vallen alle machines en installaties uit. Onderzoek wijst uit dat de transfor-

mator en de laagspanningverdeelinrichting volledig ‘verbrand’ zijn door kortsluiting;

een niet gedekte oorzaak onder de brandpolis. Door de plotselinge energie-uitval is

schade aan de machines ontstaan: computerbesturingen zijn door een spanningspiek

defect geraakt en er is schade ontstaan aan diverse machineonderdelen en werkstukken

door ongewenste bewegingen van de machines. Het bedrijf staat weken stil of moet

aggregaten huren en noodmaatregelen treffen om de productie voort te zetten.

De schade aan de machines moet worden hersteld. De brandverzekering zal niet tot

vergoeding overgaan. Op een machineschadeverzekering is de schade volledig gedekt.

voor schade aan het in bewerking zijnde

werk en voor bespoediging van de

reparatie. Denk bij dit laatste bijvoor-

beeld aan de meerkosten voor overwerk

en/of expresszendingen. Verder wordt er

een garantie tegen onderverzekering

geboden.

- Met de bedrijfsschade dekking bent u

verzekerd voor bedrijfsschade die

ontstaat als gevolg van een gedekte

materiële schade. Onder bedrijfsschade

wordt het derven van nettowinst en het

doorlopen van de vaste kosten van een

bedrijfsstilstand verstaan. Naar keuze

kan dit op basis van gemiste productie

of op basis van gemiste omzet zijn.

Ook de extra kosten om bedrijfsschade

te voorkomen of te verminderen zijn

standaard gedekt. De bedrijfsschade

kent een overdekking van 130% op het

verzekerde bedrag. Aanvullend kunnen

worden verzekerd de bijzondere extra

kosten voor noodzakelijke uitwijk van de

productie naar derden en het afvoeren

van beschadigd product.

Voor wie is de Machineschade-

verzekering?

DeMachineschadeverzekering is voor iedere

organisatie die in haar dienstverlening

en/of productieprocessen afhankelijk is

van machines of installaties. Hierbij kunt

u denken aan bedrijven in de metaal,

machinebouw, hout, voedingsmiddelen,

uitgeverijen en drukkerijen, (groene) energie,

geautomatiseerde logistiek, maar ook voor

de detailhandel, zoals de oven van een bak-

kerij, de pillenpers- en sorteermachine van

een apotheek en de koelcel van een slager.

Hoe komt de verzekering tot stand?

Onze (verzekerings)technische risico-

specialisten brengen graag samen met u

het productierisico in kaart. Om de knel-

punten in de onderneming te inventariseren,

zetten wij onze markt- en schadekennis

en financiële knowhow in. Wij hechten

aan een persoonlijke en individuele

benadering om zodoende een dekking

op maat te realiseren.



Vraag uw assurantietussenpersoon

Met de Machineschadeverzekering van

Nassau verzekeringen bent u ervan verze-

kerd dat u na schade uw maximale produc-

tiecapaciteit kunt blijven benutten en u niet

in vermogen achteruitgaat. Kijk voor meer

informatie op www.nassauverzekeringen.nl.

Hier vindt u tevens de contactgegevens van

uw dichtstbijzijnde assurantietussenper-

soon. Hij of zij geeft u graag meer infor-

matie over uw specifieke mogelijkheden.

Voorbeeld: het belang van risicoanalyse

Een drukkerij heeft twee vellenoffsetpersen (formaat 74x52 vierkleuren en formaat

52x36 tweekleuren). Het omzetbelang van de vierkleurenmachine is tweemaal zo groot

als dat van de tweekleurenmachine. Vanwege het grotere formaat en het aantal kleuren

zorgt uitval van de vierkleurenmachine voor aanzienlijk grotere schade dan uitval van

de tweekleurenmachine. Interne uitwijk is vrijwel niet mogelijk. Andersom geldt dat

de volledige productie van de tweekleurenmachine met relatief geringe extra kosten

kan worden gerealiseerd op de vierkleurenmachine met een extra arbeidsploeg. Risico-

analyse zal uitwijzen dat naast een materiële schadedekking voor beide offsetpersen,

met name voor de vierkleurenmachine een bedrijfsschadeverzekering van belang is.



Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

Westblaak 220
Postbus 65, 3000 AB Rotterdam
t +31 (0)10 441 81 00
f +31 (0)10 414 83 42
e info-nl@nassau.eu
i www.nassauverzekeringen.nl

Inschrijvingsnummer DNB/AFM
register: 12000459

Nassau verzekeringen maakt deel uit
van de Bloemers Nassau Groep.

Nassau verzekeringen is aanbieder
van verzekeringen zonder hierbij te
adviseren. Wij bieden onze verzeke-
ringen uitsluitend aan via bemiddelaars
in verzekeringen (assurantietussen-
persoon) die over een vergunning
beschikken. Bij hen kunt u terecht
voor advies.

Als het ingewikkeld wordt,
zijn wij op ons best.

Nassau verzekeringen is een onafhankelijke internationale

verzekeraar die gespecialiseerd is in bedrijfsmatige schade-

verzekeringen. U kunt bij ons onder andere risico’s onderbrengen

op het gebied van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid,

brand-, inbraak- en bedrijfsschade, product recall, kidnap &

ransom en technische verzekeringen. Nassau is al meer dan

50 jaar toonaangevend in specialistische verzekeringen. Onze

productspecialisten zijn op hun best als het gaat om maatwerk-

oplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde

risico’s. Wij streven ernaar om iedereen een perfect toegesneden

verzekeringsoplossing aan te bieden. Uiteraard niet alleen voor

de complexe, maar ook voor de meer eenvoudige risico’s.

Nassau werkt uitsluitend samen met een selecte groep professio-

nele assurantietussenpersonen. Zij worden door ons optimaal

geïnformeerd en waar nodig met kennis bijgestaan. Zo krijgt u

als (potentieel) verzekerde altijd het beste advies. Goede

schadebehandeling staat of valt met de deskundigheid van de

medewerkers die de claims behandelen. Wij stellen daaraan hoge

eisen. Daardoor is onze schadebehandeling snel en doelgericht.


