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Mediaproductieverzekering

Deze verzekeringskaart geeft alleen een beknopte samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven
waarvoor iemand wel of niet verzekerd is.

Wat voor verzekering is dit?
De mediaproductieverzekering dekt de risico’s die verbonden zijn aan het produceren van een media-/filmproductie. Deze verzekeringskaart
geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met je zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen
standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?
De mediaproductieverzekering bestaat uit verschillende
rubrieken. De rubrieken staan ook op je polisblad.
Opnamemateriaal
Deze verzekering dekt schade, verlies, vernietiging en
defecten aan opnamemateriaal.
Uitval van verzekerde personen
Als personen die belangrijk zijn voor een productie (bijv.
hoofdrolspelers of de regisseur) ziek worden of om een
andere reden niet kunnen werken, dan moeten er vaak
extra kosten worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat
bepaalde scènes pas weer gefilmd kunnen worden als die
persoon terug is. Deze verzekering dekt de extra kosten
die in zo’n geval gemaakt worden.
Extra kosten
Als een productie moet worden afgelast, uitgesteld of
onderbroken, worden de kosten die je al hebt gemaakt
en de extra kosten die je nog moet maken vergoed.
Productiemateriaal
Als spullen die tijdens een productie gebruikt worden
beschadigd raken, kapotgaan of kwijtraken, dan betaalt
de verzekeraar de waarde van deze materialen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om camera’s, lenzen, geluids- en
verlichtingsapparatuur, props, sets en decor.
Eigendommen van derden
Als je tijdens een productie spullen van derden gebruikt
en die spullen raken beschadigd, gaan kapot of raken
kwijt, dan worden de schade en de bijkomende
proceskosten vergoed.
Geld
Als tijdens een productie cash geld gestolen wordt of
kwijtraakt, dan wordt dat bedrag vergoed door de
verzekeraar.

Wat is niet verzekerd?
Gebrek aan financiële steun, onvoldoende
belangstelling en het ontbreken van vergunningen.
Eigen gebrek en slijtage van materialen.
Besmettelijke ziektes.
Schade door motorrijtuigen.
Schade die het gevolg is van cybercriminaliteit of
cyberincidenten.
Opzet, roekeloosheid en fraude.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Voor alle rubrieken geldt een eigen risico.
Risicovolle producties, bv. met gevaarlijke sporten of
stunts, zijn niet altijd gedekt.
Uitval van verzekerde personen: Als de verzekerde
persoon al voor het afsluiten van de verzekering voor
de betreffende ziekte of aandoening onder
behandeling was bij een arts/specialist, ben je niet
verzekerd. Voor deze dekking geldt een leeftijdsgrens.
Wij kunnen eisen dat je (aanvullende)
preventiemaatregelen treft. De schade wordt niet
vergoed als je deze preventieve maatregelen niet hebt
getroffen en onze belangen daardoor zijn geschaad.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering geldt voor media-/filmproducties in Europa. Werelddekking moet worden voorgelegd aan de
verzekeraar.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook dien je het budget, de synopsis
en de draaiplanning met ons te delen. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.
Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je dient de premie zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur te betalen. De premie moet betaald zijn
vóór aanvang draaien / start principal photography. Na het ontvangen van de factuur ben je altijd verplicht de
premie te betalen. Als je niet op tijd betaalt is je productie niet verzekerd, maar moet je de premie alsnog
achteraf betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking begint op het moment van betaling en eindigt een maand na oplevering.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Het is een verzekering met een vastgestelde periode. Je kan daarom de verzekering niet opzeggen.
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