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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.
Welk soort verzekering is dit?
Wij bieden een verzekering voor uw filmproducties.
De basis hiervoor zijn de Algemene Voorwaarden voor de verzekering van filmproducties volgens de laatste versie
en alle andere Bijzondere Voorwaarden zoal vermeld in de aanvraag.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?



Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, vergoedt de verzekering nooit::

Alle financiële verliezen die uw filmproductie kan lijden als gevolg van het nietopdagen van een lid van de cast, schade aan
uw support, annulering, onderbreking of
uitstel van de productie om welke reden ook
die buiten de wil van de verzekerde ligt,
schade aan de set of uitrusting, en aansprakelijkheid van de productiemaatschappij.

Wat wordt terugbetaald?





We betalen de preproductiekosten, productiekosten of postproductiekosten terug die
gemaakt zijn of gemaakt zullen worden, zolang ze in onderling overleg worden vastgesteld.
We vergoeden ook de extra kosten die u
hebt opgelopen om de schade te voorkomen
of te beperken wanneer een verzekerde gebeurtenis zich voordoet en kosten voor het
bepalen van de schade door derden of door
u, in overeenstemming met onze instructies.
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x
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
We kunnen niet alle denkbare gevallen verzekeren. Daarom hebben wij bepaalde gevallen uitgesloten van verzekeringsdekking.
Bijvoorbeeld:

!

Hoe hoog is het verzekerde bedrag?



We zullen het verzekerde bedrag individueel
met u afspreken op basis van het productiebudget.

Inkomstenverlies;
Winstderving of derving van interesten;
Handelsverlies;
Artistiek verlies;
Bijkomende kosten in verband met een
verlies, wanneer bewezen is dat ze rechtstreeks verband houden met de wil om
commerciële clausules en/of levertijd te
respecteren.

!
!
!

Schade veroorzaakt door risico op oorlog, burgeroorlog en oorlogsgebeurtenissen is uitgesloten.
Schade veroorzaakt door algemeen
bekende nalatigheid.
Schade en verlies veroorzaakt door vuile
bommen en radioactief materiaal.
Projecten waarbij gesanctioneerde landen betrokken zijn, worden niet automatisch gedekt. Deze moeten vooraf
door de verzekeraars worden gescreend
en goedgekeurd.

Waar ben ik gedekt?
 De verzekeringsdekking is geldig voor het gebied dat in de Algemene en Bijzondere
Voorwaarden is overeengekomen.
Welke verplichtingen heb ik?
Verplichtingen zijn o.a.:

U moet alle vragen op het aanvraagformulier beantwoorden.

Door een verandering in de omstandigheden die u bij het begin van het contract aan ons gemeld
hebt, kan het nodig zijn om aanpassingen aan te brengen aan het verzekeringscontract. Daarom moet
u ons melden of en welke veranderingen zich hebben voorgedaan ten opzichte van de informatie die
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u oorspronkelijk hebt vermeld in uw verzekeringscontract.
Wanneer zich een verzekerde gebeurtenis heeft voorgedaan, zijn er bepaalde verplichtingen die u
moet nakomen. U moet bijvoorbeeld elke claim onmiddellijk aan ons melden en ook de nodige
maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken. Let erop dat u aan de verzekeraar alle
nuttige informatie/documenten moet bezorgen die nodig is om de omstandigheden en de omvang
van de schade te bewijzen als zich een verzekerde gebeurtenis zou voordoen.
In geval van brand, ontploffing, inbraak of diefstal moet u dit ook melden bij de verantwoordelijke
politie-instantie.
In geval van schade door niet-verschijning moet u onmiddellijk de dokter die de verzekerde heeft
onderzocht op de hoogte brengen. Een medisch attest verkrijgen van een dokter, met vermelding van
de aard van de fysieke handicap, en de vermoedelijke duur van de onbekwaamheid om te filmen.

Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene
Voorwaarden
Wanneer en hoe betaal ik?
Het betalingsschema is bepaald in de polis. U kunt de premies aan ons overmaken of een automatische
debetbetaling regelen.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. De duurtijd, en al dan niet de
automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden
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