Voorwaardenblad 660-96

Bijzondere polisvoorwaarden Computer-/Elektronicaverzekering
Deze speciale voorwaarden gelden uitsluitend voor zover hiernaar wordt verwezen op het polisblad.
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1.6.4 kosten van deskundigen voor vaststelling van de
schade.

Artikel 2 Uitsluitingen
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd voor:

Artikel 1 Omschrijving van de dekking
1.1 De verzekering dekt:
1.1.1 beschadiging van de verzekerde zaken als gevolg
van enig gebrek, eigen bederf of de aard van de
verzekerde zaken;
1.1.2 het niet (goed) functioneren van de verzekerde zaken
tenzij de maatschappij aantoont dat de oorzaak niet in de
verzekerde zaken ligt.
1.2 De dekking volgens artikel 1.1 is alleen van kracht:
1.2.1 indien de verzekerde zaken na aanschaf gedurende 1
maand storingvrij hebben gefunctioneerd;
1.2.2 zolang verzekeringnemer of een verzekerde
aanspraak kan maken op de rechten uit een
onderhoudscontract.
1.3 Beschadiging als gevolg van enig gebrek, eigen bederf
of de aard van computers en daarop aangesloten
randapparatuur met een nieuwwaarde per zelfstandige unit
van in totaal maximaal A 2.269,– en niet ouder dan 3 jaar
gerekend vanaf het bouwjaar, is ook gedekt indien niet
wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1.2.2.
1.4 De verzekering dekt tevens:
1.4.1 beschadiging van de verzekerde zaken als gevolg
van:
1.4.1.1 brand, ontploffing en kortsluiting, ook indien
veroorzaakt door eigen gebrek of bederf;
1.4.1.2 ieder van buiten komend onheil;
1.4.2 verdwijning van verzekerde zaken als gevolg van
diefstal na braak uit de op het polisblad omschreven
gebouwen en/of terreinen.
1.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 1.4.2 dekt de
verzekering tijdens de in artikel 2.2 van de Algemene
polisvoorwaarden Computer-/Elektronicaverzekering
omschreven werkzaamheden:
1.5.1 verdwijning van verzekerde zaken als gevolg van
diefstal na braak uit motorvoertuigen en niet op het
polisblad omschreven gebouwen;
1.5.2 vermissing van de verzekerde zaken tijdens door een
goederen-transportbedrijf verzorgd vervoer, waarin
begrepen de daarvoor benodigde opslag, indien en voor
zover het vervoer niet elders is verzekerd.
1.6 Boven de verzekerde som zijn gedekt:
1.6.1 bereddingskosten tot maximaal 100% van de
verzekerde som;
1.6.2 opruimingskosten tot maximaal 10% van de
verzekerde som;
1.6.3 de aanpassings- en implementatiekosten die in geval
van een gedekte schade worden gemaakt, tot 10% van de
verzekerde som met een maximum van A 22.689,–;

2.1 schade die ontstaat indien niet de normale
zorgvuldigheid is betracht tegen verlies of beschadiging
van verzekerde zaken en ter beperking van gevolgschade
zoals dit in redelijkheid noodzakelijk is;
2.2 schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke
overbelasting of abnormale beproevingen, die geschieden
op last of met medeweten van de verzekerde, directie of
verantwoordelijke bedrijfsleiding;
2.3 kosten om vervanging of herstel te bespoedigen, of
wegens het verrichten van provisorische reparaties;
2.4 schade verhaalbaar op een leverings- of
onderhoudscontract of enig andere overeenkomst;
2.5 slijtage, corrosie, oxydatie en enig ander geleidelijk
bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;
2.6 schade veroorzaakt door een programmeer- of
bedieningsfout die niet leidt tot beschadiging van
verzekerde zaken;
2.7 schade aan data, programmatuur met inbegrip van
hardware-matige beveiligingen (dongles, insteekkaarten
e.d.) en informatiedragers;
2.8 schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals
overstroming, aardbeving en vulkaanuitbarsting;
2.9 schade die uitsluitend bestaat uit:
a. verlies van smeermiddelen, vloeistoffen, gassen,
chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s en/of,
b. herstel of vervangen van losse onderdelen zoals snaren,
riemen, kettingen en beveiligingen zoals zekeringen en
breekassen en/of,
c. herstel of vervangen van dichtingen zoals pakkingen,
pakkingringen/-bussen, manchetten e.d. en
kunststofbekledingen en/of,
d. herstel of vervangen van verwisselbare werktuigen en
gereedschappen zoals snijgereedschap, beitels,
zaagbladen, boren, in-/afstelgereedschap, ander
gereedschap en mallen;
2.10 schade aan lampen en elektronenbuizen, zoals
röntgen-, laser- en lichtbuizen, tenzij anders
overeengekomen;
2.11 schade aan zaken die tot de handelsvoorraad
behoren.
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Artikel 3 Schadevergoeding
3.1 Reparatie
De maatschappij vergoedt in geval van een gedekte
schade uitsluitend de reparatiekosten.
3.2 Totaal verlies
3.2.1 Van totaal verlies is sprake indien reparatie niet
mogelijk is of de kosten daarvan meer bedragen dan het
verschil tussen de dagwaarde van een verzekerde zaak
direct voor en de waarde direct na het ontstaan van de
schade.
In geval van totaal verlies vergoedt de maatschappij:
1. de nieuwwaarde, onder aftrek van de restantwaarde,
indien de dagwaarde direct voor het ontstaan van de
schade meer bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
2. de dagwaarde, onder aftrek van de restantwaarde,
indien de dagwaarde direct voor het ontstaan van de
schade minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
3.2.2 Gedurende de eerste 3 jaar na de aankoopdatum van
de verzekerde zaken in nieuwe staat, bedraagt de
dagwaarde nooit minder dan 40% van de nieuwwaarde.
3.3 Maximale vergoeding
Per gebeurtenis vergoedt de maatschappij ten hoogste de
op het polisblad voor de verzekerde zaken vermelde
verzekerde som met inachtneming van het in artikel 5
bepaalde.
De onder artikel 1.6 gedekte kosten worden boven de
verzekerde som vergoed.

Artikel 4 Aanmelden van wijzigingen
De verzekeringnemer is verplicht aan de maatschappij een
opgave te verstrekken van de nieuwwaarde van de
aanwezige apparatuur:
– op het moment dat die waarde uitgaat boven de op het
polisblad vermelde verzekerde som;
– wanneer de maatschappij hem daarom vraagt.

Artikel 5 Overdekking en onderverzekering
5.1 Blijkt bij schade dat de verzekerde som ontoereikend
is, dan wordt de schade,
– bij een verzekerde som tot A 22.689,– vergoed tot
maximaal A 4.538,– boven de voor de verzekerde zaken
vermelde som;
– bij een verzekerde som boven A 22.689,– vergoed tot
maximaal 5% boven de voor de verzekerde zaken
vermelde som met dien verstande dat de overdekking
minimaal A 11.345,– en maximaal A 22.689,– bedraagt.
5.2 Indien de op het polisblad vermelde verzekerde som
(vermeerderd met de onder 5.1 vermelde overdekking)
lager is dan de nieuwwaarde van de op het moment van
het ontstaan van de schade aanwezige verzekerde zaken,
vindt vergoeding van de vastgestelde schade plaats in de
verhouding van de verzekerde som tot die waarde
onmiddellijk voor de gebeurtenis en tot de toepasselijke
maxima.

