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Paragraaf 0: Algemeen deel Bedrijfsmiddelen
Verzekerde kosten
Bereddingskosten zijn verzekerd boven het verzekerd bedrag tot maximaal eenmaal het verzekerd bedrag.
Uitsluitingen
Hieronder volgt de tekst van de in dit hoofdstuk meest voorkomende uitsluitingen. In de paragraaf waarin de dekking is
omschreven is aangegeven welke uitsluiting voor die dekking geldt:
0a Mededelingsplicht
U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar
waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan deze mededelingsplicht
heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van 6 maanden na de ontdekking op wijzen.
0b Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)
• Niet verzekerd is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet
mag worden gehandeld.
• Niet verzekerd zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten voor wie
geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen
te verzekeren.
1

Het gedrag van verzekerde
De verzekering geeft geen dekking:
• als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons daardoor in een
redelijk belang heeft geschaad;
• als de verzekerde een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de omvang
van de schade met het opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het verval van het recht op
uitkering rechtvaardigt.

2 Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming
	Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is door, die optreedt bij of die voortvloeit uit aardbeving, vulkanische
uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming.
3

Schade door neerslag en/of grondwater Niet verzekerd is:
• schade die veroorzaakt is door neerslag die is binnengekomen door openstaande ramen, deuren, vensters of luiken
en ventilatieopeningen;
• schade die het gevolg is van vochtdoorlating van muren of door slecht onderhoud van het gebouw;
• schade die het gevolg is van constructiefouten;
• schade die veroorzaakt is door grondwater. Deze uitsluiting geldt niet bij verzekering van inboedel;
• reparatiekosten van daken, dakgoten en regenafvoerpijpen voor zover deze kosten betrekking hebben op het
opheffen van de gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door hagel, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

4

Schade door water uit blusapparatuur Niet verzekerd is schade door:
• uitstromen van water uit de blusinstallaties als dit uitstromen is veroorzaakt door:
• reparatie of wijziging van het gebouw of van de installatie;
• bevriezing als gevolg van uw nalatigheid;
• gebreken van constructie of aanleg;
• maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven.
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5

Schade aan vensterglas
Niet verzekerd is schade aan:
• kassen en broeibakken;
• serres die geen onderdeel zijn van het hoofdgebouw;
• glas dat dient tot gevelversiering;
• glas in windschermen, op balkons of in terreinafscheidingen;
• glas in vitrines;
• het verzekerde glas of de sponningen veroorzaakt door verplaatsing, verandering, bewerking, beschildering of
versiering hiervan.

6 Waterschade aan inventaris en/of voorraad in opslag in kelders en souterrains
	Niet verzekerd is schade door water aan inventaris en/of voorraad die zijn opgeslagen in kelders en souterrains en die
niet door middel van stellingen of dergelijke ten minste 15 cm van de vloer zijn verwijderd.
7

Schade door bewerking of ander gebruik Niet verzekerd is:
• schade door verandering en bewerking;
• schade aan binnenglas dat onttrokken is aan het gebruik waarvoor zij bestemd is.

8

Uitgebreide gevaren
Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is:
• door brand en/of brandblussing, blikseminslag, ontploffing en/of luchtvaartuigen;
• door storm;
• door diefstal, (in)braak of poging daartoe;
• door vandalisme dat gepleegd is door iemand die na braak het gebouw is binnengedrongen;
• door aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of
heistellingen;
• door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen of die onvoorzien is gestroomd uit binnenshuis
aanwezige afvoerpijpen van daken en dakgoten;
• en/of het gevolg is van vochtdoorlating van muren of door slecht onderhoud van het gebouw;
• door riool- of grondwater;
• door water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door
vorst, onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties
en van airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire toestellen en andere toestellen;
• door het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• door onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria;
• door olie die onvoorzien is gestroomd uit verwarmingsinstallaties, ook als de olie onvoorzien stroomt uit daarbij
behorende leidingen of tanks;
• door rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
• door plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
• door glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten, vitrines of spiegels.

9

Schade koelgoederen
Niet verzekerd is schade die het gevolg is van:
• een gebrek aan brandstof of werkkracht;
• het niet of niet naar behoren functioneren van afleesapparatuur.

10 Merkelijke schuld
	Niet verzekerd is schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de verzekerde en het gevolg is van diens
merkelijke schuld.
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11 Bestemmingswijziging
	De verzekering geeft geen dekking in geval van bestemmingswijziging van het gebouw waardoor dit gebouw aan meer
gevaar wordt blootgesteld en wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden zouden hebben afgesloten. Hierbij
is niet van belang of u of verzekerde wetenschap had van de bestemmingswijziging.
Het melden van schade
Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis, aanspraak en/of omstandigheid is hij verplicht
die zo spoedig mogelijk te melden aan ons. Bovendien moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken en stukken
doorzenden. Als wij daarom vragen, dient hij een schriftelijke en ondertekende verklaring aan ons te overleggen waarin hij
aannemelijk maakt hoe de gebeurtenis is ontstaan en welke omvang de schade heeft die uit de gebeurtenis voortvloeit.
Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het toegang verschaffen en het geven van inlichtingen aan ons of
aan door ons aangewezen deskundigen. Verder dient hij aan ons de leiding van de behandeling van de schaderegeling en
de procedures over te laten en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden. Zo mag hij onder meer niets doen
of nalaten waaruit (erkenning van) aansprakelijkheid kan worden afgeleid. Hij moet alle aanwijzingen opvolgen die wij of
de door ons aangewezen deskundigen, hem geven. Ook dient hij ons zijn volle medewerking te verlenen bij het eventueel
verhalen van uitgekeerde schade.
Alle beschadigde zaken moeten bewaard blijven voor inspectie of expertise. Deze verplichting geldt niet als het bewaren zou
leiden tot verhoging van de te vergoeden schade.
De opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, kunnen gebruikt worden om
de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade te bewijzen.
Bij vermissing of als het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, is de verzekerde verplicht zonder uitstel
aangifte te doen bij de politie. Dit geldt in elk geval bij (poging tot) diefstal, (poging tot) (in)braak, verduistering en joyriding.
Bij diefstal, verduistering, verlies of vermissing moet de verzekerde - als wij daarom vragen - zijn rechten op de gestolen of
vermiste zaken aan ons overdragen.
Geldt aanvullend voor § 45
Verder is de verzekerde verplicht:
• zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en al het mogelijke te doen om het herstel te bevorderen;
• de medewerking te verlenen die wij vragen, zoals het zich laten onderzoeken door een arts die door ons is aangewezen;
• ons alle gegevens te verstrekken die van belang zijn, en ons te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen;
• tijdig met ons te overleggen bij vertrek naar een ander (verpleeg)adres of naar het buitenland;
• ons terstond op de hoogte te stellen van geheel of gedeeltelijk herstel.
Bij een ongeval met dodelijke afloop mogen wij van de rechthebbenden verlangen dat zij hun medewerking geven aan elk inen/of uitwendig onderzoek dat wij nodig achten. Zo moeten zij de arts die wij daarvoor hebben aangewezen, onmiddellijk in
staat stellen een dergelijk onderzoek uit te voeren.
Als één of meer rechthebbenden hun medewerking weigeren zodat een dergelijk onderzoek niet kan plaatsvinden, vervallen
al onze verplichtingen tegenover alle rechthebbenden.
Geldt aanvullend voor § 52 t/m 56
Verzekerde is verplicht:
• als de zaken beschadigd of incompleet worden afgeleverd, een aantekening te maken op de vervoersdocumenten
en aansluitend de rederij en/of de bevrachter en/of de vervoerder en/of hun agenten of bewaarnemers of andere
aansprakelijke derden schriftelijk aansprakelijk te stellen;
• zijn rechten te doen gelden die hij inzake de schade eventueel op derden heeft, of deze, als wij dat wensen, aan ons over
te dragen. Hij dient hierbij onze aanwijzingen op te volgen;
• alle beschikbare bescheiden te overleggen, zoals:
– de originele polis of - als onder deze verzekering afzonderlijk een certificaat is afgegeven - het originele certificaat;
– de originele factuur, specificatie of gewichtsnota’s;
– het originele cognossement of vervoerbewijs;
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– het expertiserapport of enig ander document waarin de omvang en de oorzaak van de schade is vermeld;
– het lossingsrapport, weegbriefjes, tellijsten, en dergelijke;
– correspondentie met de rederij en/of de bevrachter en/of de vervoerder en/of hun agenten of andere aansprakelijke
derden, waaruit blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is/zijn voor de ontstane schade.
In geval van een schade in het buitenland dient verzekerde zich te wenden tot de averijagent die genoemd wordt in het
verzekeringsbewijs of in het certificaat, of tot de dichtstbijzijnde Lloyd’s Agent. Als geen van deze agenten aanwezig is kan
hij zich wenden tot een andere deskundige, onder voorwaarde dat deze deskundige te goeder naam en faam bekend staat.
Door wie wordt de omvang van de schade vastgesteld
De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden vastgesteld:
• ofwel in onderling overleg;
• ofwel, bij onderling goedvinden, door één expert;
• ofwel, als partijen dat wensen, door twee ter zake deskundige experts, waarvan er één wordt benoemd door de
verzekerde en één door ons.
In het laatstgenoemd geval moeten de experts voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen.
Als de eerste twee experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij
binnen de grenzen van de beide eerdere schadevaststellingen. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als
voor ons. Als de eerste twee experts niet tot benoeming van een derde expert kunnen komen, zal de voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg hem benoemen. Hij zal dat doen op verzoek van de partij die zich daarvoor
het eerst tot hem wendt. Deze partij zal de andere partij zonder uitstel en per aangetekende brief van dat verzoek in kennis
stellen. Deze benoeming is bindend voor beide partijen.
Alle experts hebben het recht andere personen te raadplegen. De schadevaststelling van de expert(s), waarbij onder meer
gebruik wordt gemaakt van de opgaven en inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt, zal gelden als enig bewijs van de
omvang van de schade.
Alle experts moeten zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) of een vergelijkbare
beroepsorganisatie. De beroepsorganisatie moet zich houden aan de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ van
het Verbond van Verzekeraars. In de statuten en reglementen van de beroepsorganisatie staat een duidelijke klacht- en
tuchtprocedure en zijn eisen beschreven voor permanente opleiding van experts. Voldoet één van de expert niet aan deze
eisen, dan kan met deze expert de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet worden vastgesteld.
Als wij meewerken aan de vaststelling van de schade, betekent dat niet automatisch dat wij de schade vergoeden.
Speciale verzekering en verzekering elders
Als een belang dat door deze verzekering gedekt wordt, ook verzekerd is onder een speciale op die zaak afgestemde
verzekering, zal de speciale verzekering voorgaan. In andere gevallen van samenloop dan hier bedoeld zullen wij tot
uitkering overgaan. Wij zullen daarbij geen beroep doen op wettelijke bepalingen die gaan over de vermindering van onze
gehoudenheid tot uitkering wegens elders lopende verzekeringen. De verzekerde is dan echter verplicht - als wij daarom
vragen - zijn rechten tegenover de andere verzekeraars aan ons over te dragen tot het bedrag van de vermindering.
Inventaris, voorraad, inboedel en elektronische apparatuur
Geldt voor § 1 t/m 23, § 25 t/m § 33, § 34 en 35
Verzekerde
• U als verzekeringnemer;
• de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.
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Eigen gebrek
Eigen gebrek en eigen bederf zijn meeverzekerd voor alle gedekte gebeurtenissen die zijn genoemd in de paragrafen waarin
de dekking is omschreven.
Waardebasis voor de schadevaststelling
Als de waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis geldt de nieuwwaarde. Deze geldt niet als in het verzekeringsbewijs een
andere waarde (bijvoorbeeld voortaxatie) is overeengekomen.
In de volgende gevallen geldt niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde:
• als de verzekerde niet kiest voor herinvestering;
• als de verzekerde de herinvestering niet binnen 3 jaar heeft voltooid;
• als de verzekerde reeds vóór de schade het voornemen had het bedrijf, het beroep of de andere activiteiten die
omschreven zijn in het verzekeringsbewijs, te beëindigen;
• als niet wordt overgegaan tot voortzetting van het bedrijf, het beroep of de andere activiteiten die omschreven zijn in het
verzekeringsbewijs;
• voor voorwerpen waarvan de dagwaarde onmiddellijk vóór de schade minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde;
• voor voorwerpen die niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
• voor motorvoertuigen voor zover deze afzonderlijk zijn meeverzekerd en bromfietsen;
• voor aanhangwagens.
Voor voorraden geldt niet de nieuwwaarde maar de vervangingswaarde.
Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde die men daaraan toekent uit hoofde van hun zeldzaamheid.
Vaststelling van de omvang van de schadevergoeding
De schadevaststelling van de experts zal het verschil moeten aangeven tussen de waarde van het verzekerde onmiddellijk
vóór de gebeurtenis en de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis. Beide waarden moeten uit het expertiserapport blijken.
Zonder dat het onze rechten aantast, zullen wij - als er voortaxatie door deskundigen overeenkomstig artikel 7:960 BW
of door partijen heeft plaatsgevonden - het bedrag van de voortaxatie aannemen als waarde vóór de gebeurtenis. Bij het
begroten van de waarde na de gebeurtenis zal dan met de voortaxatie rekening worden gehouden.
Als herstel mogelijk is, dan is de schade gelijk aan de herstelkosten. Als de verzekering heeft plaatsgevonden op basis van
nieuwwaarde, wordt deze vergoeding eventueel vermeerderd met een vergoeding voor de waardevermindering die ontstaan
is door de schade en die niet wordt opgeheven door het herstel.
Als de waarde van de getroffen zaken lager is dan de herstelkosten, dan is de schade gelijk aan de waarde van de zaken,
eventueel verminderd met de waarde van de restanten.
De laagste van de twee uitkomsten geldt als schade.
De taxatie van de expert(s) geldt als uitsluitend bewijs van de omvang van de schade.
De schadevergoeding is gelijk aan het bedrag aan schade en kosten zoals dat door de expert(s) is vastgesteld. Daarbij
worden de maxima in acht genomen die voor deze verzekering gelden.
Expertisekosten
Expertisekosten zijn verzekerd met dien verstande dat de vergoeding voor de kosten van de expert die door de verzekerde
is aangewezen, niet hoger zal zijn dan de kosten van de expert die door ons is aangewezen. Tot de kosten van een expert
worden ook gerekend de kosten van de personen die door deze expert zijn geraadpleegd. In geval van een bindende
vaststelling door de derde expert vergoeden wij de kosten van de derde expert volledig.
De vergoeding van de kosten van een expert geldt uitsluitend voor het vaststellen van de omvang van de schade en de
hoogte van de kosten.
Alle experts zijn ingeschreven bij het NIVRE of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie. De beroepsorganisatie moet
zich houden aan de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ van het Verbond van Verzekeraars. In de statuten en
reglementen van de beroepsorganisatie staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure en zijn eisen beschreven voor
permanente opleiding van experts. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn deze kosten niet verzekerd.
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Onderverzekering
Als het verzekerd bedrag lager is dan de berekende waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis, dan vindt de uitkering
plaats in evenredigheid van het verzekerd bedrag tot de berekende waarde. Dit geldt niet voor de opruimingskosten,
reconstructiekosten, de kosten van experts en de kosten van de door hen geraadpleegde personen. Maar deze
uitzonderingen zijn niet van toepassing als er andere verzekeringen van kracht zijn op hetzelfde belang en tegen dezelfde
gebeurtenis.
Verbrugging
Geldt voor § 1 t/m 10, § 12 t/m 20, § 22 en 23, § 25 t/m 32
Als per risicoadres één of meer zaken te hoog en andere te laag verzekerd zijn, komen de overschotten ten goede aan de
zaken die te laag verzekerd zijn. Maar er wordt nooit méér vergoed dan het totaal van de verzekerde bedragen zoals die van
tevoren golden.
Voor zaken die verzekerd zijn met voortaxatie, maar die niet meer aanwezig zijn, worden de vrijvallende bedragen
aangewend voor de vervangende zaken. Als er geen of slechts gedeeltelijke vervanging heeft plaatsgevonden, dan worden
de vrijvallende sommen betrokken in de herberekening die beschreven wordt in de volgende alinea’s.
De premie wordt vervolgens herberekend op basis van de waarden die de zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis hadden.
De herberekening wordt gedaan tegen de diverse premievoeten.
Als na herberekening het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter dan het totaal van de
herberekende premiebedragen, dan vindt schadevergoeding plaats op basis van de waarde die onmiddellijk vóór de
gebeurtenis is vastgesteld. De evenredigheidsregel wordt dan niet toegepast.
Als na herberekening het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan het totaal van de herberekende
premiebedragen, dan worden de verzekerde bedragen herleid in de verhouding van de tekorten aan verschuldigde premie
ten opzichte van het totale overschot aan premie.
De berekening wordt zo uitgevoerd dat het totaal van de dan opnieuw herrekende premiebedragen gelijk is aan het totaal
van de oorspronkelijke premiebedragen. Vervolgens wordt dan de evenredigheidsregel toegepast.
Voor toepassing van bovenstaande alinea’s blijven buiten beschouwing:
• zaken die verzekerd zijn op voortaxatie;
• zaken die verzekerd zijn op basis van premier-risque of op declaratiebasis;
• verzekeringen tegen bedrijfsschade, exploitatiekosten en opruimingskosten.
Uitbetaling van de schadevergoeding
Als vaststaat dat wij moeten uitkeren, maar de hoogte van het schadebedrag nog niet definitief bekend is, kunnen op
verzoek van verzekerde voorschotten worden verstrekt.
Als de verzekerde recht heeft op schadevergoeding op basis van nieuwwaarde, wordt eerst 40% uitgekeerd van de
schadevergoeding die aldus is berekend.
De rest wordt uitgekeerd tegen overlegging van nota’s.
De totale uitkering die op deze schade betrekking heeft, zal niet méér bedragen dan de bedragen die werkelijk zijn besteed.
De verzekerde heeft de vrijheid de schade-uitkering die gedaan is op basis van nieuwwaarde aan te wenden voor iedere
vorm van heraanschaf. Voorwaarde is dat dit gebeurt ter voortzetting van het bedrijf, beroep of andere activiteiten zoals
omschreven in het verzekeringsbewijs.
Als de verzekerde recht heeft op schadevergoeding op basis van dagwaarde wordt de schadevergoeding in één keer
betaald.
Vergoeding voor schade overdragen aan anderen
U kunt uw vergoeding niet overdragen aan anderen tenzij wij daar toestemming voor hebben gegeven.
Machinebreuk, Instrumenten en Kostbare apparatuur. Niet zelf-rijdende voertuigen,
Eigendommen van vrijwilligers en Liquide middelen
Geldt voor § 36 en 37, § 38, § 39, § 40 en § 41 t/m 46
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Verzekerde
Geldt voor § 38 en 39
• U als verzekeringnemer;
• iedereen die het verzekerd object met uw toestemming gebruikt.
Geldt voor § 40.
De vrijwilliger die werkzaam is voor de verzekeringnemer.
Geldt voor § 41 t/m 45
• U als verzekeringnemer;
• personeel van verzekeringnemer.
Schadevaststelling en -vergoeding: zaken
Geldt voor § 36
Als een schade kan worden hersteld, vergoeden wij de herstelkosten plus de kosten van demontage en montage en de
kosten van normale vracht, invoerrechten en belastingen. Bij totaal verlies vergoeden wij de dagwaarde, maar nooit minder
dan 20% van het verzekerd bedrag dat voor de betreffende zaak geldt. Na herstel wordt een redelijke aftrek van nieuw voor
oud toegepast.
Van totaal verlies is sprake als de herstelkosten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de dagwaarde onmiddellijk vóór de schade.
Dergelijke schadevergoedingen worden verminderd met de waarde van de restanten en met het eigen risico. De kosten van
veranderingen, toevoegingen en revisie die bij gelegenheid van een schade worden uitgevoerd, komen steeds voor rekening
van de verzekerde.
Kostentoeslagen voor overwerk en/of expressezendingen en de overige kosten die gemaakt worden om het herstel te
bespoedigen, worden alleen vergoed als ze uitdrukkelijk zijn meeverzekerd.
Als verzekerde recht heeft op schadevergoeding op basis van herstelkosten wordt eerst 40% uitgekeerd van de berekende
schadevergoeding.
De rest wordt uitgekeerd na overlegging van nota’s.
De totale uitkering die op deze schade betrekking heeft, zal niet méér bedragen dan de bedragen die werkelijk zijn besteed.
Geldt voor § 38 t/m 40
In geval van schade vergoeden wij de reparatiekosten. Daarbij geldt dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor
normale slijtage een redelijke aftrek van nieuw voor oud wordt toegepast.
Als in geval van schade reparatie niet mogelijk is of als de reparatiekosten dan wel de vervangingskosten méér bedragen
dan de dagwaarde dan vergoeden wij de dagwaarde.
In geval van diefstal vergoeden wij de waarde van de betrokken zaak zoals deze was onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
Als verzekerde recht heeft op schadevergoeding op basis van reparatiekosten wordt eerst 40% uitgekeerd van de
berekende schadevergoeding. De rest wordt uitgekeerd na overlegging van nota’s. De totale uitkering die op deze schade
betrekking heeft, zal niet méér bedragen dan de bedragen die werkelijk zijn besteed.
Geldt voor § 41 t/m 44, § 46
Bij het vaststellen van het bedrag van een schade zal de waarde van baar geld en waardepapieren bepaald worden
overeenkomstig de gemiddelde marktprijs of waarde in Amsterdam en/of Rotterdam. Het gaat daarbij om de marktprijs of
waarde die geldt op de dag van de ontdekking van een dergelijk verlies of schade.
Zondagen en vakantiedagen tellen daarbij niet mee. Als op een bepaalde dag voor alle of enkele van deze waardepapieren
in Amsterdam of Rotterdam geen marktprijs of waarde is genoteerd, dan zal als waarde worden aangenomen de waarde die
de betreffende partijen overeenkomen.
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Schadevaststelling: personen
Geldt voor § 45
Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval, keren wij het bedrag uit dat verzekerd is
voor overlijden.
Als wij voorafgaand aan het overlijden een uitkering hebben gedaan wegens blijvende invaliditeit die het gevolg was van
hetzelfde ongeval, dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de uitkering die in verband met het overlijden wordt
gedaan.
Als de uitkering die wij hebben gedaan wegens blijvende invaliditeit hoger is dan de uitkering wegens overlijden, vorderen wij
daarvan niets terug.
Uitkering bij blijvende invaliditeit
Als het ongeval blijvende invaliditeit heeft veroorzaakt, dan wordt het gehele daarvoor verzekerde bedrag uitgekeerd.
Bij blijvende, gedeeltelijke invaliditeit wordt een deel van het verzekerd bedrag uitgekeerd met inachtneming van de
volgende percentages:
Voor verlies of functieverlies van:
- een arm tot in het schoudergewricht
75%
- een arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht
70%
- een hand tot in het polsgewricht of arm tussen pols- en ellebooggewricht
60%
- een duim
25%
- een wijsvinger
15%
- een middelvinger
12%
- een ringvinger of pink
10%
- een been tot in het heupgewricht
70%
- een been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht
60%
- een voet tot in het enkelgewricht of been tussen enkel- en kniegewricht
50%
- een grote teen
5%
- een andere teen
3%
- de beide ogen
100%
- één oog
30%
- het tweede oog, als voor het ene oog de volledige uitkering is verleend
70%
- het gehoor van beide oren
50%
- het gehoor van één oor
20%
- het gehoor van het tweede oor, als voor het ene oor de volledige uitkering is verleend
30%
Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van de genoemde percentages vastgesteld. Uitzondering
hierop is dat bij gedeeltelijk verlies van een arm of een been het volledige daarvoor vermelde percentage wordt uitgekeerd.
Bij samenloop binnen 24 uur van letsels door één of meer ongevallen zal de totale uitkering niet méér dan 100% bedragen.
Evenmin kan het (functie)verlies van diverse vingers aanspraak geven op een hogere uitkering dan het (functie)verlies van de
hele hand.
De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra gesproken kan worden van een onveranderlijke toestand, maar in
elk geval binnen 3 jaar na het ongeval.
Vanaf precies één jaar na het ongeval tot de dag waarop de uitkering wegens blijvende invaliditeit plaatsvindt, betalen wij
aan de verzekerde een rente die gelijk is aan de wettelijke rente. Deze rente wordt betaald over het bedrag dat uiteindelijk
voor blijvende invaliditeit wordt vastgesteld.
De rente wordt samengesteld per jaar berekend en wordt betaald, tegelijk met de uitkering wegens blijvende invaliditeit.
Als de verzekerde vóór de 366e dag na het ongeval overlijdt, wordt de uitkering wegens blijvende invaliditeit geacht nooit
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verschuldigd te zijn geweest. Uitkeringen die eventueel al gedaan zijn, worden niet teruggevorderd.
Bij overlijden na de 365e dag na het ongeval wordt een uitkering voor blijvende invaliditeit gedaan naar het percentage zoals
dat redelijkerwijs als gevolg van het ongeval mocht worden verwacht als de verzekerde in leven was gebleven.
Onderverzekering
Geldt voor § 36, § 38, § 39
Als het verzekerd bedrag lager blijkt te zijn dan de som van de nieuwwaarden, dan zullen wij beroep doen op
onderverzekering, en wel op basis van de verhouding van het verzekerd bedrag tot de som van de nieuwwaarden.
Verzekerde kosten
De kosten van een derde expert worden door de verzekerde en door ons ieder voor de helft gedragen. Als de verzekerde
door de derde expert geheel in het gelijk wordt gesteld, zullen wij de kosten van alle drie de experts voor onze rekening
nemen.
Transport en vervoer
Geldt voor § 24, § 47 t/m § 56
Verzekerde
Geldt voor § 24
• U als verzekeringnemer;
• personeel van verzekeringnemer.
Geldt voor § 47 t/m 56
• U als verzekeringnemer;
• iedereen die geheel of gedeeltelijk belang heeft bij de verzekerde zaken.
– Maar hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald:
– dat vervoerders of personen aan wie het vervoer, de behandeling of bewaring van de zaken is toevertrouwd, geen
voordeel kunnen trekken uit deze verzekering voor zover zij niet uitdrukkelijk als verzekerde of meeverzekerde
genoemd zijn op het verzekeringsbewijs;
– dat de persoon die door een daad van oorlogs- of stakersrisico de eigendom van de zaak of van een belang daarbij
heeft verschaft, nooit een recht aan deze verzekering kan ontlenen.
Waardebasis voor de schadevaststelling
Als verzekerd bedrag zullen wij aannemen:
• voor gekochte zaken: het bedrag van de inkoopfactuur, verhoogd met de kosten die niet in de factuur begrepen zijn, plus
een denkbeeldige winst. Behalve als wij nadrukkelijk iets anders zijn overeengekomen, zal de denkbeeldige winst niet
méér bedragen dan 10% van de factuurwaarde plus kosten;
• voor verkochte zaken: het bedrag van de verkoopfactuur, verhoogd met de kosten die niet in de factuur begrepen zijn;
• voor zaken waarvoor geen inkoop- of verkoopfactuur bestaat: de gezonde marktwaarde zoals die ten tijde van de
gebeurtenis wordt bevonden;
• voor gereedschappen, machines en hulpmiddelen, niet zijnde handelsvoorraad: dagwaarde.
Onderverzekering
Als het verzekerd bedrag per vervoermiddel lager is dan de waarde volgens voorgaande alinea, dan zullen de schade en de
kosten worden vergoed in verhouding van het verzekerd bedrag tot die waarde. Dit geldt niet wanneer voor aanvang van
het vervoer anders is overeengekomen of het meerdere elders is verzekerd, in welk geval deze verzekering wordt geacht in
gemeenschap te lopen met de elders gesloten verzekering.
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Zaken van verschillende soort of waarde
Bij zaken van verschillende soort of waarde wordt - om de schade vast te stellen - het verzekerd bedrag voor de
verschillende zaken berekend door het totale verzekerd bedrag te verdelen in verhouding tot de factuurwaarde van de
zaken. Als er geen factuurwaarde beschikbaar is, dan wordt de gezonde marktwaarde genomen zoals die ten tijde van de
gebeurtenis wordt bevonden.
Verzekerde kosten
Opruimings- en/of bergingskosten
Als er een gedekte gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zijn boven het verzekerd bedrag tot een maximum van 10% van het
verzekerd bedrag, de opruimings- en/of bergingskosten verzekerd.
Averij-grosse
Wij vergoeden de bijdrage in averij-grosse waarmee de verzekerde zaken op grond van de Nederlandse wet of een
buitenlandse wet of op grond van de bepalingen van het vervoercontract worden belast.
Als het verzekerd bedrag lager is dan de door averijdeskundigen (in dispache) vastgestelde dragende waarde of als het
verzekerd bedrag lager is dan de waarde die in de depôtkwitantie is vermeld, zijn wij slechts verplicht bij te dragen in averijgrosse in evenredigheid van het verzekerd bedrag en de bedoelde (hogere) waarde.
Bij deze berekening wordt averij
• die geheel ten laste van de verzekerde komt (averij-particulier);
• en die bij het vaststellen van de hierboven bedoelde waarde in aanmerking is genomen;
• en die door ons moet worden vergoed, afgetrokken van het verzekerd bedrag.
Als en voor zover geen omslag in averij-grosse plaatsvindt omdat schip, lading en vracht of enkele van deze belangen in één
hand zijn, wordt gehandeld alsof er tussen deze belangen-in-één-hand wel een omslag in averij-grosse was vastgesteld.
Hierbij handelen wij overeenkomstig
• de York-Antwerp Rules als genoemd in artikel 8:613 BW;
• de Rijnregels I.V.R. als genoemd in artikel 8:1022 BW;
• of het toepasselijk recht van de plaats waar de reis wordt beëindigd.
Averij-grosse depôts
Als de verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in averij-grosse of betaling van kosten die uitsluitend ten
laste van de lading komen, verplicht is een bedrag te storten, zijn wij verplicht, als de bijdrage in averij-grosse of genoemde
kosten voor onze rekening komen, aan de verzekerde het bedrag te vergoeden dat in het bewijs van storting is vermeld.
Wij doen dat echter alleen tegen afgifte van bedoeld bewijs van storting.
Daarbij wordt in acht genomen wat hieronder is bepaald.
De rechten uit de storting moeten aan ons worden overgedragen.
Het kan voorkomen dat de storting onvoldoende is tot dekking van de daar bedoelde bijdragen. Het kan ook voorkomen dat
de storting buiten de schuld van de verzekerde geheel of gedeeltelijk teniet gaat. In beide gevallen zijn wij, als wij het bedrag
aan de verzekerde hebben betaald, door deze betaling ontheven van onze verplichting tot vergoeding van wat de verzekerde
eventueel moet bijdragen in averij-grosse.
Bij de berekening van het bedrag dat door ons moet worden vergoed, zal de bepaling worden toegepast die in de eerste
alinea onder ‘Averij-grosse’ is opgenomen. Maar in plaats van de daar genoemde dragende waarde van de zaken wordt de
waarde gehanteerd die de verzekerde heeft opgegeven aan de deskundige die de averij heeft berekend (de dispacheur).
Het kan voorkomen dat nadat de averijberekening (dispache) bindend is geworden, de dragende waarde van de zaken
blijkt te verschillen van de opgegeven waarde. In een dergelijke situatie wordt het bedrag dat wij wegens averij-grosse
verschuldigd zijn, vastgesteld overeenkomstig de bepaling in de eerste alinea onder ‘Averij-grosse’, en met inachtneming
van de dragende waarde.
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Both to blame aanvaringsclausule
Als in het cognossement de zogenoemde ‘Both to blame’ aanvaringsclausule voorkomt, zullen wij opkomen voor de
financiële gevolgen van een vordering die op grond van deze aanvaringsclausule tegen de verzekerde mocht worden
ingesteld.
Als de rederij en/of de bevrachter onder deze clausule een vordering tegen de verzekerde instellen, moet deze ons daarvan
onmiddellijk in kennis stellen. Wij hebben het recht deze vordering op onze kosten te bestrijden, zo nodig in rechte. De
verzekerde verbindt zich hiertoe alle medewerking te verlenen.
Kosten
Het honorarium en de onkosten van de averijagent of de deskundigen moeten door de belanghebbenden worden betaald.
Maar als de schade zelf onder de verzekering valt, worden deze kosten door de maatschappij aan de belanghebbenden
vergoed.
Lossing uit nood
In geval van lossing uit nood of in een noodhaven uit hoofde van een gedekte gebeurtenis zijn de kosten van lossing, opslag
en herlading, alsmede de extra kosten van verder vervoer voor onze rekening, ook al zou daardoor het verzekerd bedrag
worden overschreden.
Verhaalsrecht
Geldt voor § 52 t/m 56
Zodra de verzekerde op de hoogte is van een gebeurtenis, aanspraak en/of omstandigheid is hij verplicht de rechten die hij
inzake de schade eventueel op een derde heeft - als wij dat wensen - aan ons over te dragen. Als ons dat in verband met
verhaal op derden wenselijk voorkomt, hebben wij altijd het recht betaling op te schorten totdat het verhaal is afgewikkeld.
Als de verzekerde daarom vraagt, zullen wij aan hem een renteloze lening verschaffen tot het bedrag dat wij bij afwikkeling
van de schade zouden moeten betalen. Als wij deze lening terugvorderen, heeft de verzekerde het recht die te verrekenen
met zijn vordering op grond van deze verzekering.
Als aan de verzekerde een dergelijke renteloze lening is verstrekt, is de vordering die de verzekerde op ons heeft, niet
vatbaar voor cessie, inpandgeving, vervanging of overgang.
Wij hebben het recht om op naam van de verzekerde alle maatregelen te nemen die nodig zijn om tot verhaal op derden te
komen of om te eisen dat aan ons - of aan een door ons aan te wijzen vertrouwensman - alle rechten die een verzekerde
tegenover derden heeft, worden overgedragen met de bedoeling dat op onze naam - of op naam van de vertrouwensman verhaal op derden kan worden uitgeoefend.
In beide gevallen zijn alle kosten die verbonden zijn aan het verhaal op derden, voor onze rekening.
Ook voordat wij hebben betaald is de verzekerde verplicht ons alle bescheiden en inlichtingen te verschaffen die nodig of
nuttig zijn voor het verhaal op derden en voor de voorbereiding daarvan.
Verzekerd bedrag
Geldt voor § 47 t/m 51
Het in het verzekeringsbewijs genoemde verzekerd bedrag als maximum per gebeurtenis gedurende de gehele looptijd van
de verzekering ongeacht hoeveel door ons is of wordt betaald.
Geldt voor § 52 t/m 56
Het in het verzekeringsbewijs genoemde verzekerd bedrag als maximum per gebeurtenis gedurende de gehele looptijd
van de verzekering ongeacht hoeveel door ons is of wordt betaald. Voor iedere schade of serie van schades door één
en dezelfde gebeurtenis ontstaan op enige locatie, niet zijnde een vervoermiddel, gedurende de verzekerde reis zullen
wij tot ten hoogste het maximum per gebeurtenis als in het verzekeringsbewijs genoemde bedrag, als Premier Risque,
aansprakelijk zijn.
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Verzekerde zaken
Geldt voor § 47 t/m 51
Uw zaken die in het verzekeringsbewijs omschreven zijn en al uw andere handelsgoederen van dezelfde soort en aard
inclusief de eventuele verpakking.
Geldt voor § 52 t/m 56
Uw zaken die in het verzekeringsbewijs omschreven zijn en al uw andere handelsgoederen van dezelfde soort en aard
inclusief de eventuele verpakking.
Onder verzekerde zaken worden ook verstaan:
consignatie zaken, zaken in bruikleen, reparatiezaken, inruilzaken, retourzaken en retouremballage. In geval van schade aan
deze zaken moet u aantonen dat de schade is ontstaan door een gebeurtenis waartegen deze verzekering dekking biedt.
Behalve als nadrukkelijk iets anders is overeengekomen, worden onder verzekerde zaken uitdrukkelijk niet verstaan:
tentoonstellingszaken, monster- en demonstratiecollecties, hulpmaterialen en gereedschappen.
Geldigheidsgebied
Geldt voor § 47 t/m 51
De verzekering is van kracht binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Geldt voor § 52 t/m 56
De verzekering is van kracht tijdens transport overeenkomstig het op het verzekeringsbewijs gespecificeerde vervoer.
Vervangend vervoermiddel
Geldt voor § 47 t/m 51
Tijdelijke vervanging
De verzekering geldt voor zover het vervoer plaatsvindt met het voertuig dat op het verzekeringsbewijs is omschreven.
Als een dergelijk voertuig in verband met reparatie, revisie of soortgelijke omstandigheid tijdelijk niet beschikbaar is, blijft de
dekking van kracht voor zover het vervoer plaatsvindt met een vervangend voertuig. In dat geval dient u aan te tonen dat
het voertuig dat vervangen wordt, in de periode van vervanging niet in gebruik was voor vervoer en dat het vervangende
voertuig geschikt is voor het vervoer van de verzekerde zaken.
Definitieve vervanging
Als een voertuig dat op het verzekeringsbewijs is omschreven, definitief vervangen wordt, bent u verplicht dat binnen
14 dagen na de vervanging schriftelijk aan ons of aan de tussenpersoon kenbaar te maken. Alleen dan valt het vervoer met
het vervangende voertuig onmiddellijk onder de dekking van deze verzekering.
Bij schade die ontstaan is vóór het tijdstip waarop wij of de tussenpersoon van de vervanging in kennis zijn gesteld, dient u
aan te tonen dat het vervangen voertuig op het moment van de schadegebeurtenis niet meer bij u in gebruik was.
Verzekerde reis
Van pakhuis tot pakhuis
Ons risico gaat in op het moment waarop de zaken, die in het pakhuis of op de opslagplaats gereed liggen tot het begin
van de verzekerde reis, worden opgenomen of op een daarmee vergelijkbare manier worden weggevoerd om daarop direct
aansluitend de verzekerde reis te beginnen.
Het risico blijft ononderbroken doorlopen gedurende het normale verloop van de reis. Het risico eindigt op het moment
waarop de zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming of de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de
ontvanger daarvoor heeft bestemd.
Deze bepalingen gelden uitsluitend als de verzekerde de zaken op normale wijze of op de wijze die met ons is
overeengekomen doet vervoeren en als dit vervoer plaatsvindt binnen het geldigheidsgebied.
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Geldt voor § 47 t/m 51
Wij lopen ook risico als de zaken zich wel in het vervoermiddel bevinden, maar als het verblijf daarin niet tot het normale
verloop van de reis kan worden gerekend.
Geldt voor § 52 t/m 54, § 56
Onderbreking van het vervoer
Ons risico loopt ook door in geval van:
• onderbreking van het vervoer;
• verandering van koers, reis of vervoermiddel;
• verlenging van de reis;
• overschrijding van het op het verzekeringsbewijs genoemde geografische dekkingsgebied, een en ander uitsluitend
indien veroorzaakt door omstandigheden buiten uw macht. Indien ons risico hierdoor wordt verzwaard zijn wij vrij om
de premie aan te passen. Wij zullen de premie niet aanpassen indien de omstandigheden een gevolg zijn van een
gebeurtenis waar tegen deze verzekering dekking biedt.
Geldt voor § 52 t/m 54, § 56
Tussentijdse beëindiging van de reis door u
Wanneer u de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken hun plaats van bestemming hebben bereikt of wanneer u de
zaken voor aankomst op de bestemmingsplaats naar een andere plaats verzendt, dan eindigt ons risico, tenzij anders
overeen gekomen, na afloop van 15 dagen na aankomst op de plaats waar de reis wordt afgebroken of veranderd of zoveel
eerder als:
• de zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn afgeleverd, of
• het vervoer van de zaken naar die andere bestemming een aanvang neemt, of
• de zaken in opdracht van u of namens u worden opgeslagen of behandeld voor distributie of anderszins.
Indien de lossing of de aflevering ten gevolge van een door u te bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt
de termijn van maximaal 15 dagen voor de duur van deze verhindering geschorst, echter met in achtneming van het in de
volgende alinea bepaalde.
Geldt voor § 52 t/m 54, § 56
Einde voor en na lossing
In geval van vervoer dat geheel of gedeeltelijk per zeeschip plaatsvindt, eindigt ons risico, indien dit althans niet op basis
van andere bepalingen van deze polis niet reeds op een vroeger tijdstip een einde heeft genomen, in iedere geval na afloop
van 60 dagen na lossing van de zaken uit het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing.
Geldt voor § 52 t/m 54, § 56
Terzijdestelling van wetsartikelen
Het vorenstaande geldt met terzijdestelling van hetgeen hierover in de wet is bepaald.
Geen inlooprisico
Niet verzekerd zijn zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum van de verzekering. Doorlopen van
het risico
• Zendingen waarvan het risico is aangevangen vóór of op de dag van beëindiging van de verzekering, blijven verzekerd
tot zij zijn aangekomen op de plaats van bestemming of op de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger
daarvoor heeft bestemd;
• In geval van oorlogs- of stakersrisico, aan zaken, aan het vervoermiddel waarin ze zich bevinden of aan beide
overkomen, vervalt de verzekering niet en wordt de aansprakelijkheid van ons noch opgeheven noch beperkt,
onverschillig of de onderhavige verzekering al dan niet tegen enige vorm van oorlogs- of stakersrisico dekking biedt;
• Evenmin vervalt de verzekering of wordt onze aansprakelijkheid opgeheven of beperkt door het verrichten of nalaten van
enige handeling door of vanwege de verzekerde of enige derde, indien het verrichten of het nalaten van die handeling
plaatsvindt als gevolg van bedoeld oorlogs- of stakersrisico of uit vrees daarvoor.
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Beëindiging van het risico
De aansprakelijkheid van ons eindigt in ieder geval wel na verbeurdverklaring, prijsverklaring, rekwisitie of soortgelijke
handelingen verricht door of in opdracht van enige militaire of burgerlijke Nederlandse of vreemde overheid, dan wel door of
in opdracht van een orgaan van zodanige Nederlandse of vreemde overheid.
Vervoer en opslag
Geldt voor § 52 t/m 56
Wanneer u vervoer en opslag laat plaatsvinden op condities zoals deze voor dat vervoer en die opslag in het normale
verkeer gebezigd worden, zullen wij aan de aanvaarding van die condities noch een vordering op noch verweer tegen u
ontlenen, gegrond op de artikelen 7:928, 7:952 en 7:962 BW.
Tijdingloosheid
Geldt voor § 52 t/m 56
Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen omtrent het vervoermiddel waarmee de zaken
vervoerd worden, wordt aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits u een schriftelijke verklaring overlegt waaruit deze
tijdingloosheid blijkt.
Verzekerde
Geldt voor § 57 t/m 66
• Verzekeringnemer = u.
– (Rechts)persoon die de cyberverzekering heeft afgesloten.
– U gaat over het contract.
– U betaalt de premie.
– U kunt de verzekering stoppen.
– U kunt vragen de verzekering te veranderen.
• Bestuurders van uw bedrijf.
Wanneer geldt deze verzekering?
Geldt voor § 57 t/m 66
• Als een gebeurtenis plaatsvindt binnen 30 dagen voor ingangsdatum van deze verzekering.
– En de verzekerde was van deze gebeurtenis niet op de hoogte en kon dit ook niet zijn.
– En u meldt de gebeurtenis tijdens de looptijd van deze verzekering.
– En u ontvangt de aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering.
• Als een gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van deze verzekering.
– En u de gebeurtenis uiterlijk 30 dagen na het stoppen van deze verzekering bij ons meldt.
• Als u een aanspraak ontvangt tijdens de looptijd van deze verzekering.
– En u de aanspraak uiterlijk 30 dagen na het stoppen van deze verzekering bij ons meldt.
• Als u een aanspraak ontvangt na het stoppen van deze verzekering.
– En u de omstandigheid, die leidde tot deze aanspraak, tijdens de looptijd van deze verzekering bij ons meldde.
 Of uiterlijk uiterlijk 30 dagen na het stoppen van deze verzekering.
- En de omstandigheid te maken heeft met een gebeurtenis die tijdens de looptijd van de verzekering heeft
plaatsgevonden.
Waar geldt deze verzekering?
Geldt voor § 57 t/m 66
In de hele wereld, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.
• Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor cyberschade volgens het recht van de Verenigde Staten van Amerika of
Canada.
• Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor in de Verenigde Staten van Amerika of Canada veroorzaakte cyberschade.
• Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor in de Verenigde Staten van Amerika of Canada geleden cyberschade.
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Let op: met de Verenigde Staten van Amerika bedoelen we ook:
• Puerto Rico, Amerikaans-Samoa, De Noordelijke Marianen, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
Wanneer meldt een verzekerde een gebeurtenis?
Geldt voor § 57, 58, 59, 60, 63, 65 en 66
Zo snel mogelijk.
• Meld een gebeurtenis bij ons.
– Een verzekerde meldt het ook als hij een gebeurtenis vermoedt.
Wanneer meldt een verzekerde een aanspraak?
Geldt voor § 61, 62 en 64
Zo snel mogelijk.
• Meld het bij ons als u aansprakelijk gesteld bent.
• Of het waarschijnlijk is dat u later aansprakelijk gesteld wordt.
• Meld een aanspraak bij ons.
– Een verzekerde meldt het ook als hij een gebeurtenis vermoedt.
Wanneer meldt een verzekerde een omstandigheid?
Geldt voor § 61, 62 en 64
• Zodra een verzekerde vermoedt dat een voorval leidt tot een aanspraak.
• En het waarschijnlijk is dat hij de aanspraak ontvangt.
– Verzekerde meldt een omstandigheid altijd schriftelijk.
– Verzekerde geeft in de melding informatie over de gebeurtenis die tot cyberschade heeft geleid.
– Verzekerde vermeldt wie de vermoedelijke eisers zijn.
– Verzekerde geeft alle informatie die hij heeft over de hoogte van het schadebedrag.
Welke omstandigheden meldt een verzekerde?
Geldt voor § 61, 62 en 64
Omstandigheden waarvan u denkt dat die kunnen leiden tot een aanspraak.
• Komt de echte aanspraak binnen 30 dagen na stoppen van de verzekering? Dan bent u toch verzekerd.
Wanneer geldt een omstandigheid als gemeld?
Geldt voor § 61, 62 en 64
Zodra wij schriftelijk bevestigen dat wij de melding als omstandighedenmelding accepteren.
Wat doet een verzekerde bij cyberschade?
Geldt voor § 57, 58, 59, 60, 63, 65 en 66
• De verzekerde meldt de cyberschade zo snel mogelijk.
• De verzekerde werkt mee aan de afhandeling van de cyberschade.
• De verzekerde doet alles om de cyberschade zo veel mogelijk te beperken.
• De verzekerde geeft ons alle informatie die nodig is om de omvang en de oorzaak van de schade vast te stellen.
• De verzekerde bewaart alle hardware, software en gegevens.
– En geeft die voor onderzoek aan ons of een expert als dat nodig is.
• De verzekerde doet aangifte bij de politie bij een strafbaar feit.
– Bijvoorbeeld bij computersysteem.
• De verzekerde helpt ons de betaalde schadevergoeding bij een ander terug te halen.
• De verzekerde geeft alle verzekeringen op die deze cyberschade verzekeren.
• De verzekerde tekent een geheimhoudingsverklaring als de incident response provider daarom vraagt.
– Tekent u niet? Dan kunnen wij uw cyberschade mogelijk niet of niet volledig afhandelen.
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Wat doet een verzekerde bij een aanspraak?
Geldt voor § 61, 62 en 64
• De verzekerde meldt de aanspraak zo snel mogelijk.
• De verzekerde werkt mee aan de afhandeling van de aanspraak.
• De verzekerde doet alles om de cyberschade zo veel mogelijk te beperken.
• De verzekerde geeft ons alle informatie die nodig is om de omvang en de oorzaak van de cyberschade vast te stellen.
• De verzekerde bewaart alle hardware, software en gegevens.
– En geeft die voor onderzoek aan ons of een expert als dat nodig is.
• De verzekerde doet aangifte bij de politie bij een strafbaar feit.
– Bijvoorbeeld bij computersysteem.
• De verzekerde helpt ons de betaalde schadevergoeding bij een ander terug te halen.
• De verzekerde geeft alle verzekeringen op die deze cyberschade verzekeren.
Wat doet een verzekerde niet bij een aanspraak?
Geldt voor § 61, 62 en 64
• Zeggen dat hij wel of niet schuldig is.
• Zeggen dat hij wel of niet aansprakelijk is.
• Betalen voor de cyberschade.
• Iets zeggen of doen wat nadelig is voor ons.
• Post over de cyberschade beantwoorden.
– Bijvoorbeeld: een dagvaarding.
– Bijvoorbeeld: een brief waarin iemand de verzekerde aansprakelijk stelt.
Wat als de verzekerde zich niet houdt aan de verplichtingen bij cyberschade?
Geldt voor § 61, 62 en 64
Dan verliest verzekerde het recht op vergoeding van cyberschade en kosten.
• Alleen als wij hierdoor in een redelijk belang zijn geschaad.
• Erkenning van feiten heeft geen gevolgen voor de vergoeding van cyberschade en kosten.
• Terechte erkenning van schuld of aansprakelijkheid heeft geen gevolgen voor de vergoeding van cyberschade en kosten.
Wat als de verzekerde zich bewust niet houdt aan de verplichtingen bij cyberschade?
Geldt voor § 61, 62 en 64
• En verzekerde doet dit om ons te misleiden?
• Dan verliest verzekerde het recht op vergoeding van cyberschade en kosten.
Welk bedrag voor cyberschade, hulp en kosten samen is verzekerd?
Geldt voor § 57, 58, 59, 60, 63, 65 en 66
Wij betalen maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
• Het verzekerd bedrag staat op het verzekeringsbewijs.
• Dit geldt voor alle verzekerden samen.
• Dit geldt voor alle dekkingen samen.
• Houden meerdere gebeurtenissen verband met 1 oorzaak? Dan tellen we die gebeurtenissen als 1 gebeurtenis.
Per verzekeringsjaar betalen wij een maximaal bedrag.
• Dit bedrag staat op het verzekeringsbewijs.
• Dit geldt voor alle verzekerden samen.
– Het moment van de 1e melding bepaalt bij welk verzekeringsjaar de gebeurtenis hoort.
• Dit geldt voor alle dekkingen samen.
Let op: u betaalt eerst een eigen risico.
• Het eigen risico per verzekerde gebeurtenis staat op het verzekeringsbewijs.
• Gelden voor 1 gebeurtenis meerdere eigen risico’s? Dan geldt het hoogste eigen risico.
• Voor kosten van verweer geldt geen eigen risico.
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Geldt voor § 61, 62 en 64
Per aanspraak betalen wij maximaal het bedrag op het verzekeringsbewijs.
• Dit geldt voor alle verzekerden samen.
• Houden meerdere aanspraken verband met 1 oorzaak? Dan tellen we die aanspraken als 1 aanspraak.
• Leidt 1 gebeurtenis tot aanspraken op meerdere verzekerden? Dan tellen we die aanspraken als 1 aanspraak.
– Het moment van de 1e melding, bepaalt of deze verzekering geldt voor de aanspraak.
Per verzekeringsjaar betalen wij voor cyberschade en kosten samen een maximaal bedrag.
• Dit bedrag staat op het verzekeringsbewijs.
• Dit geldt voor alle verzekerden samen.
– Het moment van de 1e melding bepaalt bij welk verzekeringsjaar de aanspraak hoort.
Let op: u betaalt eerst een eigen risico.
• Het eigen risico per verzekerde gebeurtenis staat op het verzekeringsbewijs.
• Gelden voor 1 aanspraak meerdere eigen risico’s? Dan geldt het hoogste eigen risico.
• Voor kosten van verweer geldt geen eigen risico.
Wie bepaalt voor welk bedrag wij hulp verlenen en wij cyberschade vergoeden?
Geldt voor § 57 t/m 66
Wij.
• Is de cyberschade hoger dan het verzekerd bedrag? Dan overleggen wij met u.
Wie berekent uw bedrijfsschade?
Geldt voor § 59
Onze expert.
• Als u het niet eens bent met het schadebedrag mag u zelf een expert inschakelen.
• Als onze expert en uw expert het niet eens zijn, berekent een 3e expert het schadebedrag.
– Deze derde expert wordt door onze expert en uw expert gekozen.
– Het schadebedrag dat door de 3e expert wordt vastgesteld is dan bindend.
Hoe berekent onze expert uw bedrijfsschade?
Geldt voor § 59
• Onze expert bepaalt hoeveel uw brutowinst door het cyberincident is verslechterd.
• Hij bekijkt wat uw brutowinst was in de 12 maanden voorafgaand aan het cyberincident.
• Hij houdt daarnaast rekening met de ontwikkeling van uw winstgevendheid.
– Als er geen bedrijfsschade had plaatsgevonden.
• Hij houdt rekening met factoren die uw brutowinst beïnvloeden.
– Bijvoorbeeld seizoensinvloeden of orders in uw portefeuille.
• Hij houdt rekening met uw extra kosten en besparingen.
– Alleen als deze gemaakt zijn om uw bedrijfsschade te voorkomen of verminderen.
– Alleen verzekerd als wij vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven om deze kosten te maken.
• Hij houdt rekening met de wachttermijn die geldt.
– De wachttermijn is het aantal uren waarbij de bedrijfsschade voor rekening van uzelf komt.
– De wachttermijn begint zodra de gebeurtenis is ontdekt.
– De wachttermijn staat op uw verzekeringsbewijs.
• Hij kijkt naar de periode dat uw computersysteem niet of niet helemaal beschikbaar is.
– Deze periode begint na de wachttermijn.
– Deze periode eindigt 30 dagen nadat uw computersysteem weer helemaal beschikbaar is.
 En uw brutowinst weer op het niveau is van direct voorafgaand aan het cyberincident.
– Deze periode duurt nooit langer dan 90 dagen nadat u de gebeurtenis ontdekte.
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Wie betaalt de kosten van de experts?
Geldt voor § 59
• Wij betalen onze expert.
• U betaalt uw expert.
• Een 3e expert betalen we samen.
– Berekent de 3e expert hetzelfde schadebedrag als uw expert?
 Dan betalen wij alle kosten van de experts.
Wat als wij een ander de schadevergoeding hebben betaald?
Geldt voor § 61, 62 en 64
U betaalt ons het eigen risico zo snel mogelijk terug.
• Het eigen risico per verzekerde staat op het verzekeringsbewijs.
Wat als wij uitbetalen en een ander moet de cyberschade aan u terugbetalen?
Geldt voor § 61, 62 en 64
Wij worden in uw plaats de schuldeiser van die ander.
• De ander betaalt ons eerst alle kosten en vergoedingen terug.
• Daarna betaalt de ander u terug voor de betalingen die u nog heeft gedaan.
• U zorgt ervoor dat u en wij het recht hierop houden.
Wat als een verzekerde ook op een andere verzekering is verzekerd?
Geldt voor § 57 t/m 66
De andere verzekering gaat voor.
• Als de verzekerde daarop verzekerd is of verzekerd zou zijn als onze verzekering niet zou bestaan.
• Wij betalen de cyberschade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.
– Wij betalen niet uw eigen risico bij de andere verzekering.
Wat als bij cyberschade blijkt dat deze verzekering in strijd is met wet- en regelgeving?
Geldt voor § 57 t/m 66
Wij houden ons altijd aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.
• We zoeken dan naar een oplossing die in lijn is met deze verzekering.
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Paragraaf 1: Brand
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad en/of inboedel
tegen schade die veroorzaakt is door:
• brand en/of brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen.
In geval van verzekering van een inboedel:
• schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp of de
aanraking daarmede.
• overspanning en inductie als deze het gevolg zijn van bliksem.
Bovendien verzekeren wij deze zaken tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder
afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages. Maar schade aan lichtreclames door brand en/of ontploffing wordt
slechts vergoed als de brand of ontploffing buiten de lichtreclame is ontstaan;
• tijdelijk, gedurende ten hoogste 3 maanden, vanuit het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw onverschillig
waar in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg, met de bedoeling om in dit gebouw terug te keren, echter met een
maximale uitkering van € 11.500, - per gebeurtenis;
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 2: Storm
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad en/of inboedel
aanwezig in het gebouw tegen schade die veroorzaakt is door storm.
Bovendien verzekeren wij deze zaken tegen schade veroorzaakt door het genoemde gevaar:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• tijdelijk, gedurende ten hoogste 3 maanden, vanuit het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw onverschillig waar
in Nederland in andere gebouwen, met de bedoeling om in dit gebouw terug te keren, echter met een maximale uitkering
van € 11.500, - per gebeurtenis.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 3: Inbraak, diefstal, vandalisme
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad en/of inboedel.
Betreft het de verzekering van inventaris en/of voorraad dan verzekeren wij deze tegen schade die veroorzaakt is door:
• diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
• vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
• gewelddadige beroving of afpersing.
Bovendien verzekeren wij de inventaris en/of voorraad tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder
afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages, uitsluitend in geval van gewelddadige beroving of afpersing;
• tijdelijk, gedurende ten hoogste 3 maanden, vanuit het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw onverschillig waar
in Nederland in andere gebouwen met de bedoeling om in het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw terug te
keren, echter met een maximale uitkering van € 11.500, - per gebeurtenis.
Betreft het de verzekering van inboedel dan verzekeren wij deze tegen schade die veroorzaakt is door:
• diefstal vanuit de woning, met dien verstande dat voor lijfsieraden maximaal € 6.000, - per gebeurtenis wordt uitgekeerd.
Indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde bedragen
verminderd;
• vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk de woning is binnengedrongen;
• gewelddadige beroving of afpersing.
Bovendien verzekeren wij de inboedel tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen en andere delen van de woning die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik tegen alle
gedekte gebeurtenissen. Maar schade door diefstal wordt alleen gedekt nadat iemand het gebouw wederrechtelijk is
binnengedrongen;
• in de bedrijfsruimte die op het verzekeringsbewijs is omschreven tegen alle gedekte gebeurtenissen. Maar schade door
diefstal wordt alleen gedekt nadat iemand het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen;
• aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, uitsluitend tegen schade
veroorzaakt door gewelddadige beroving en afpersing. Maar zonweringen, rolluiken en antennes zijn verzekerd tegen alle
gedekte gebeurtenissen;
• in geval van schade door diefstal van of vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstok en wasgoed, voor
zover deze zaken zich bevinden in de tuin, op het erf of op het balkon van de woning die door de verzekerde permanent
wordt bewoond;
• tijdelijk tot maximaal drie aaneengesloten maanden vanuit de woning elders in Nederland aanwezig, teneinde daarin
terug te keren, als volgt:
– in gebouwen tegen alle gedekte gebeurtenissen, met dien verstande dat diefstal en vandalisme anders dan uit of in
een permanent bewoonde woning slechts gedekt zijn na braak aan de buitenzijde van dat gebouw;
– buiten gebouwen uitsluitend tegen schade door gewelddadige beroving en afpersing;
– in een deugdelijk afgesloten auto of aanhangwagen tegen diefstal na braak, tot een maximum van € 300, - per
gebeurtenis;
– tijdens verhuizing bovendien tegen schade ten gevolge van een ongeval het middel van vervoer overkomen, het uit de
strop raken, het onklaar raken van hijsgerei of van enig ander hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen, bovendien:
tegen schade ten gevolge van diefstal of zoekraken van gehele kisten, koffers, dozen of andere verpakkingen.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
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Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 4: Waterschade en overige gevaren
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad en/of inboedel
aanwezig in het gebouw tegen schade die veroorzaakt is door:
• aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen, een
en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het gebouw door een van deze gebeurtenissen;
• hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
• water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen (met uitzondering van een defect aan,
of losschieten van, vulslangen of tuinslangen).
Uitsluitend bij springen door vorst, is tevens verzekerd het herstel van tot de verzekerde roerende zaken behorende leidingen
en toestellen, alsmede de hiermee verband houdende kosten van hak- en breekwerk;
• het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
• onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria inclusief de schade aan de inhoud daarvan, en waterbedden;
• rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
• plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
• glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten, vitrines of spiegels;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Bovendien verzekeren wij de inventaris en/of voorraad tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder
afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages, behalve tegen wat is bedoeld bij neerslag, plunderingen en relletjes;
• tijdelijk, gedurende ten hoogste 3 maanden, vanuit het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw onverschillig waar
in Nederland in andere gebouwen, met de bedoeling om in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw terug te keren,
echter met een maximale uitkering van € 11.500, - per gebeurtenis;
Betreft het de verzekering van inboedel, dan verzekeren wij deze tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen en andere delen van de woning die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik tegen alle gedekte
gebeurtenissen;
• de inboedelgoederen in de bedrijfsruimte die op het verzekeringsbewijs is omschreven tegen alle gebeurtenissen;
• de inboedelgoederen aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, tegen
alle gedekte gebeurtenissen, behalve tegen wat is bedoeld bij neerslag, plunderingen en relletjes. Maar zonweringen,
rolluiken en antennes zijn verzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen;
• tijdelijk tot maximaal 3 aaneengesloten maanden vanuit de woning elders in Nederland aanwezig, teneinde daarin terug
te keren, als volgt:
– in gebouwen tegen alle gedekte gebeurtenissen;
– tijdens verhuizing bovendien tegen schade ten gevolge van een ongeval het middel van vervoer overkomen, het uit de
strop raken, het onklaar raken van hijsgerei of van enig ander hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen, bovendien:
tegen schade ten gevolge van diefstal of zoekraken van gehele kisten, koffers, dozen of andere verpakkingen.
Wij verzekeren de inboedel tevens tegen schade
• die veroorzaakt is door een te hoge spanning door het losraken van de nuldraad in de groepenkast;
• die veroorzaakt is door grondwater, maar alleen als dat is binnengedrongen via afvoerleidingen en toestellen en
installaties die daarop zijn aangesloten.
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Verder verzekeren wij de inhoud van koelkasten en diepvriezers tegen schade die ontstaat door defecten aan deze
apparaten of stroomuitval die langer dan 6 uren duurt.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade door neerslag en/of grondwater (3)
• schade door water uit blusinstallaties (4)
• waterschade aan inventaris en/of voorraad in kelders en souterrains (6)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 5: Inductie, over- en onderspanning
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de schade aan apparaten als deze schade ontstaan is door inductie en/of over- en onderspanning die
het gevolg is van bliksem. Daarbij maakt het niet uit of zich een blikseminslag heeft voorgedaan in de nabijheid van de
verzekerde zaken.
Een uitkering voor een schade die hierdoor ontstaat, zal nooit hoger zijn dan 25% van het verzekerde bedrag dat geldt voor
het betreffende object.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 6: Verlies kasgeld
Omvang van de verzekering
Onder de voorwaarden dat de schade is veroorzaakt binnen Nederland en tijdens de verzekeringsduur ligt, verzekeren wij de
schade door het verloren gaan van kasgeld.
Bij vervoer
Verzekerd is het verloren gaan van kasgeld door een gebeurtenis tijdens vervoer van het kasgeld als dat vervoer wordt
verricht door de verzekerde of in zijn opdracht door zijn gezinsleden of zijn personeel.
Het kasgeld is verzekerd vanaf het moment waarop de verzekerde met het vervoer begint, dan wel het moment waarop
de persoon die het kasgeld moet vervoeren, dit in ontvangst neemt. Het kasgeld is verzekerd tot het moment waarop het
kasgeld wordt afgeleverd.
Onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer gerekend en zijn dus niet verzekerd, behalve als het korte
onderbrekingen zijn die redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat het kasgeld binnen handbereik van de
vervoerder blijft.
Vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs omschreven zijn en vervoer tussen
gebouwen die op hetzelfde adres zijn gelegen, vallen niet onder vervoer zoals hier bedoeld.
Bij verblijf in het gebouw
Bij verblijf van het kasgeld in het gebouw dat op het verzekeringsbewijs omschreven is, verzekeren wij het verlies ervan
door:
• afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;
• brand en brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen;
• storm;
• diefstal die is voorafgegaan door braak aan de buitenkant van het gebouw. Als de diefstal plaatsvindt terwijl u of uw
personeel niet aanwezig zijn, verzekeren wij het verlies tot een maximum van € 250, -.
Bij verblijf in een woning
Bij verblijf van het kasgeld in uw woning of in de woning van de filiaalhouder of in de woning van uw of zijn plaatsvervanger,
verzekeren wij het verlies ervan door:
• afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;
• brand en brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen;
• storm;
• diefstal die is voorafgegaan door braak aan de woning en de kast of kluis waarin het kasgeld is geborgen.
Nachtkluis van een bank
Bij verblijf van het kasgeld in de nachtkluis van een bankinstelling, verzekeren wij het verlies ervan door:
• afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;
• brand en brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen;
• storm;
• diefstal die is voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

35 van 142

inhoudsopgave

Vals geld
Wij verzekeren ook het accepteren van bankpapier en overig geldswaardig papier waarvan later blijkt dat het vals is.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien
• schade die niet is ontdekt binnen één jaar nadat de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan, heeft plaatsgevonden;
• schade die veroorzaakt is door een personeelslid waarvan u wist, of behoorde te weten, dat hij eerder betrokken is
geweest bij een vermogensmisdrijf of een poging daartoe.
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Paragraaf 7: Reconstructie
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de reconstructiekosten die de verzekerde moet maken als gevolg van schade aan zijn administratieve,
boekhoudkundige en technische gegevens. Voorwaarden daarbij zijn dat de schade tijdens de verzekeringsduur moet zijn
ontstaan en wel door een door u verzekerde gebeurtenis, genoemd in paragrafen 1, 2, 3, 4, 5 en of 11 van hoofdstuk 2 en
waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt verleend.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 8: Opruimingskosten
Omvang van de verzekering
Verzekerd zijn de kosten voor afbraak, demontage, wegruimen, afvoeren en storten van de verzekerde zaken voor zover
deze kosten niet al zijn begrepen in de schadevaststelling. Voorwaarde is ook dat de kosten het noodzakelijk gevolg zijn van
een door u verzekerde gebeurtenis, genoemd in een van de paragrafen van hoofdstuk 2.
De kosten van wegnemen van bodem-, water- en luchtverontreiniging worden niet tot de opruimingskosten gerekend.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 9: Ruitbreuk
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren het glas inclusief de materialen die hier op of in zijn aangebracht tegen schade door breuk. Het gaat hierbij
alleen om glas dat dient om licht door te laten. Kunststof lichtkoepels en kunststof ramen worden met glas gelijkgesteld.
Als de schade veroorzaakt is door brand, ontploffing, blikseminslag of storm, vindt vergoeding alleen plaats als de schade
niet door een andere verzekering is gedekt.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade aan vensterglas (5)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 10: Binnenglas
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren het binnenglas inclusief alle materialen die hier op of in zijn aangebracht tegen schade door breuk. Kunststof
wordt hiervoor met glas gelijkgesteld.
Bij schade die veroorzaakt is door brand, ontploffing, blikseminslag en storm vindt vergoeding alleen plaats als de schade
niet door een andere verzekering is gedekt.
Deze verzekering is ook van kracht tijdens transport binnen Nederland, voor zover dit transport voor uw risico plaatsvindt en
voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Bovendien verzekeren wij het binnenglas tegen breuk bij aanwezigheid:
• aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder
afdaken, uitsluitend in geval van gewelddadige beroving of afpersing, plunderingen en relletjes;
• tijdelijk, gedurende ten hoogste 3 maanden, vanuit het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw onverschillig waar
in Nederland in andere gebouwen, met de bedoeling om in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw terug te keren.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade door bewerking of ander gebruik (7)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 11: Overige beschadigingen
Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde, vermeerderd met de kosten van vracht, montage en eventuele invoerrechten en belastingen.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren elektronische apparatuur tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Daarbij maakt het
niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen
bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van de verzekerde zaken zelf. Maar dat geldt niet voor verzekerde objecten
die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs
zijn genoemd
• tijdens transport van de elektronische apparatuur binnen Nederland:
– voor zover het transport plaatsvindt voor rekening van de verzekerde;
– en voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is door of in verband staat met:
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• uitgebreide gevaren (8)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• die bestaat uit slijtage, corrosie, oxidatie, ketelsteen of een ander geleidelijk bederf dat een natuurlijk gevolg is van de
gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;
• aan externe informatiedragers zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en dergelijke. Deze uitsluiting geldt niet als
de waarde van deze informatiedragers volgens het verzekeringsbewijs is begrepen in het verzekerd bedrag. In dat geval
blijven ook de kosten van het reconstrueren van de gegevens op informatiedragers van de verzekering uitgesloten;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Deze uitsluiting geldt niet als de
beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;
• die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen die gedaan worden door of in opdracht van
u zelf, uw directie of uw verantwoordelijke bedrijfsleiding;
• die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract en schade die onder garantie valt of onder een
andere overeenkomst.
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Paragraaf 12: Lichtreclame
Omvang van de verzekering
Wij vergoeden de schade aan de verzekerde lichtreclame-installatie die veroorzaakt is door breuk. Voorwaarde is dat de
lichtreclame-installatie zich bevindt op of aan het gebouw dat op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, of op het terrein
van dat gebouw.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien:
• Schade die het gevolg is van overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken, constructie-,
montage- of demontagefouten van de installatie

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

43 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 13: Brand tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad die tijdelijk
vanaf het op het verzekeringsbewijs omschreven risicoadres op een plaats elders aanwezig is met de bedoeling op
genoemd adres terug te keren, tegen schade die veroorzaakt is door:
• brand en/of brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• de plaats elders een plaats is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 14: Storm tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad die tijdelijk
vanaf het op het verzekeringsbewijs omschreven gebouw op een plaats elders aanwezig is met de bedoeling om in dit
gebouw terug te keren, tegen schade die veroorzaakt is door storm.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste
3 maanden is;
• de plaats elders een gebouw betreft in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 15: Inbraak, diefstal, vandalisme tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad die tijdelijk
vanaf het op het verzekeringsbewijs omschreven risicoadres op een plaats elders aanwezig is met de bedoeling op
genoemd adres terug te keren, tegen schade die veroorzaakt is door:
• diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
• vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
• gewelddadige beroving of afpersing.
Bovendien verzekeren wij de inventaris en/of voorraad tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw tegen alle gedekte gebeurtenissen;
• aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en
eilandetalages, uitsluitend tegen schade veroorzaakt door gewelddadige beroving of afpersing.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• de inventaris en of zaken zich in gebouwen bevinden.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 16: Waterschade en overige gevaren tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren - afhankelijk van wat op het verzekeringsbewijs is aangegeven - de inventaris en/of voorraad die tijdelijk
vanaf het op het verzekeringsbewijs omschreven risicoadres op een plaats elders aanwezig is met de bedoeling op
genoemd adres terug te keren, tegen schade die veroorzaakt is door:
• aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen, een
en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het gebouw door een van deze gebeurtenissen;
• hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
• water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen;
• het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria inclusief schade aan de inhoud hiervan;
• olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
• rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
• plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
• glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten, vitrines of spiegels;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Bovendien verzekeren wij de inventaris en/of voorraad tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw tegen alle gedekte gebeurtenissen;
• aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en
eilandetages, tegen alle gedekte gevaren behalve wat is bedoeld bij neerslag, plunderingen en relletjes.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• de inventaris en/of voorraad zich in gebouwen bevinden.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade door neerslag en/of grondwater (3)
• schade door water uit blusinstallaties (4)
• waterschade aan inventaris en/of voorraad in kelders en souterrains (6)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 17: Inductie, over- en onderspanning tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de schade aan apparaten als deze schade ontstaan is door inductie en/of over- en onderspanning die
het gevolg is van bliksem, als deze apparatuur tijdelijk vanaf het op het verzekeringsbewijs omschreven risicoadres op
een plaats elders aanwezig is met de bedoeling op genoemd adres terug te keren. Daarbij maakt het niet uit of zich een
blikseminslag heeft voorgedaan in de nabijheid van de verzekerde zaken.
Een uitkering voor een schade die hierdoor ontstaat, zal nooit hoger zijn dan 25% van het verzekerde bedrag dat geldt voor
het betreffende object.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• de plaats elders een plaats is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 18: Reconstructie tijdelijk elders
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de reconstructiekosten die de verzekerde moet maken als gevolg van schade aan zijn administratieve,
boekhoudkundige en technische gegevens, die zich tijdelijk vanuit het op het verzekeringsbewijs genoemd risicoadres elders
bevinden met de bedoeling op genoemd adres terug te keren.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• de plaats elders een plaats is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg;
• de schade tijdens de verzekeringsduur moet zijn ontstaan door een door u verzekerde gebeurtenis, genoemd in
paragrafen 1, 2, 3, 4, 5 en of 11 van hoofdstuk 2 en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk
dekking wordt verleend.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 19: Opruimingskosten tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Verzekerd zijn de kosten voor afbraak, demontage, wegruimen, afvoeren en storten van de verzekerde zaken die tijdelijk
vanaf het op het verzekeringsbewijs omschreven risicoadres elders aanwezig zijn met de bedoeling op genoemd adres terug
te keren, voor zover deze kosten niet al zijn begrepen in de schadevaststelling.
De kosten van wegnemen van bodem-, water- en luchtverontreiniging worden niet tot de opruimingskosten gerekend.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden
is;
• de plaats elders een plaats is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg;
• dat de kosten het noodzakelijk gevolg zijn van een door u verzekerde gebeurtenis, genoemd in een van de paragrafen
van hoofdstuk 2.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 20: Binnenglas tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren het binnenglas inclusief alle materialen die hier op of in zijn aangebracht tegen schade door breuk. Kunststof
wordt hiervoor met glas gelijkgesteld. Dit glas is verzekerd indien het tijdelijk vanaf het op het verzekeringsbewijs genoemd
risicoadres elders aanwezig is met de bedoeling op genoemd adres terug te keren.
Bij schade die veroorzaakt is door brand, ontploffing, blikseminslag en storm vindt vergoeding alleen plaats als de schade
niet door een andere verzekering is gedekt.
Voorwaarde hierbij is dat de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten
hoogste 3 maanden is.
Deze verzekering is ook van kracht tijdens transport binnen Nederland, voor zover dit transport voor uw risico plaatsvindt en
voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade door bewerking of ander gebruik (7)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 21: Overige beschadigingen tijdelijk elders
Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde, vermeerderd met de kosten van vracht, montage en eventuele invoerrechten en belastingen.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren elektronische apparatuur die tijdelijk vanaf het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs wordt omschreven
op een plaats elders aanwezig is met de bedoeling om in dit gebouw terug te keren, tegen alle plotselinge en onvoorziene
materiële beschadigingen. Daarbij maakt het niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade
die het gevolg is van eigen gebrek of eigen bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van de verzekerde zaken zelf.
Maar dat geldt niet voor verzekerde objecten die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen op het tijdelijk adres;
• tijdens transport van de elektronische apparatuur binnen Nederland:
– voor zover het transport plaatsvindt voor rekening van de verzekerde;
– en voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• de bedrijfsuitrusting en/of inventaris zich in gebouwen bevinden.
Inventaris die zich buiten gebouwen bevindt is alleen verzekerd tegen gewelddadige beroving en afpersing.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• uitgebreide gevaren (8)
• merkelijke schuld (10)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• die bestaat uit slijtage, corrosie, oxidatie, ketelsteen of een ander geleidelijk bederf dat een natuurlijk gevolg is van de
gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;
• aan externe informatiedragers zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en dergelijke. Deze uitsluiting geldt niet als
de waarde van deze informatiedragers volgens het verzekeringsbewijs is begrepen in het verzekerd bedrag. In dat geval
blijven ook de kosten van het reconstrueren van de gegevens op informatiedragers van de verzekering uitgesloten;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Deze uitsluiting geldt niet als de
beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;
• die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen die gedaan worden door of in opdracht van
u zelf, uw directie of uw verantwoordelijke bedrijfsleiding;
• die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract en schade die onder garantie valt of onder een
andere overeenkomst.
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Paragraaf 22: Lichtreclame tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij vergoeden de schade aan de verzekerde lichtreclame-installatie die veroorzaakt is door breuk. Deze verzekering is
ook van kracht tijdens transport binnen Nederland, voor zover dit transport voor uw risico plaatsvindt en voor zover het
plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Voorwaarden hierbij zijn dat:
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is;
• Voorwaarde is dat de lichtreclame-installatie afkomstig is van het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs wordt
genoemd.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 23: Bederf koelgoed voorraad
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad die aanwezig is in de koelruimte, tegen schade die veroorzaakt is door een geheel of gedeeltelijk
falen van de koelinstallatie. Voorwaarde is dat het falen een rechtstreeks gevolg is van:
• een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
• een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende onderstations,
schakelstations en kabels.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade koelgoederen (9)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 24: Transport
Verzekerd bedrag
€ 10.000,- als maximum per gebeurtenis per vervoermiddel gedurende de gehele looptijd van de verzekering ongeacht
hoeveel door ons is of wordt betaald.
Verzekerde zaken
Uw handelsgoederen inclusief de eventuele verpakking.
Hieronder worden ook begrepen consignatiezaken, zaken in bruikleen, reparatiezaken, inruilzaken, retourzaken en
retouremballage. Behalve als uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt onder verzekerde zaken uitdrukkelijk niet
verstaan tentoonstellingszaken, monster- en demonstratiecollecties, hulpmaterialen en gereedschappen.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken die het gevolg zijn van een van buiten komend
onheil. Voorwaarde daarbij is dat de verzekerde het voorkomen van het onheil bewijst.
Wij vergoeden ook de onkosten die bedoeld worden in artikel 7:957 BW.
Wij verzekeren ook de schade aan zaken van derden die zich in verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden. Voorwaarde daarbij is dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
Wij verzekeren verlies en beschadiging door diefstal of poging daartoe voor zover die is ondernomen tijdens uw gebruikelijke
werkuren. Maar wij vergoeden de schade alleen na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel en voor zover het
transport al daadwerkelijk begonnen is en nog niet is geëindigd.
Tevens verzekeren wij verlies en beschadiging door diefstal of poging daartoe als die is ondernomen buiten de gebruikelijke
werkuren. Maar wij vergoeden deze schade alleen na braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van het pand
waarin het beladen vervoermiddel zich bevindt.
Onder de gebruikelijke werkuren zijn begrepen de werkzaamheden overdag en de werkzaamheden gedurende de avonden nachtelijke uren, maar dan uitsluitend als het in uw beroep of bedrijf gebruikelijk is om de werkzaamheden op deze
tijdstippen uit te voeren.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Verzekerde reis
Van pakhuis tot pakhuis
Ons risico gaat in op het moment waarop de zaken, die in het pakhuis of op de opslagplaats gereed liggen tot het begin
van de verzekerde reis, worden opgenomen of op een daarmee vergelijkbare manier worden weggevoerd om daarop direct
aansluitend de verzekerde reis te beginnen.
Het risico blijft ononderbroken doorlopen gedurende het normale verloop van de reis. Het risico eindigt op het moment
waarop de zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming of de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de
ontvanger daarvoor heeft bestemd.
Deze bepalingen gelden uitsluitend als de verzekerde de zaken op normale wijze of op de wijze die met ons is
overeengekomen doet vervoeren.
Wij lopen ook risico als de zaken zich wel in het vervoermiddel bevinden, maar als het verblijf daarin niet tot het normale
verloop van de reis kan worden gerekend.
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Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade of verlies aan zaken die niet behoren tot de voorraad zaken en gereedschappen met een totale waarde boven
€ 225, -;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet indien de
ondeugdelijkheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 25: Brand voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad van derden die in het gebouw aanwezig is, tegen schade die veroorzaakt is door:
• brand en/of brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen.
Voorwaarden bij deze dekking zijn dat:
• de voorraad van derden dient aanwezig te zijn in het gebouw dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Bovendien verzekeren wij de voorraad van derden tegen schade veroorzaakt door de genoemde gevaren:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder
afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 26: Storm voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad van derden die in het gebouw aanwezig is, tegen schade die veroorzaakt is door storm.
Voorwaarden bij deze dekking zijn:
• de voorraad van derden dienen aanwezig te zijn in het gebouw dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Bovendien verzekeren wij de voorraad van derden tegen schade veroorzaakt door het genoemde gevaar in trappenhuizen,
privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw. Voor de dekkingen boven het
verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 27: Inbraak, diefstal, vandalisme voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad van derden die in het gebouw aanwezig is, tegen schade die veroorzaakt is door:
• diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
• vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
• gewelddadige beroving of afpersing.
Voorwaarden voor deze dekking zijn:
• de voorraad van derden dienen aanwezig te zijn in het gebouw dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Bovendien verzekeren wij de voorraad van derden tegen schade veroorzaakt door de genoemde gebeurtenissen:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• aan de buitenkant van het in de polis omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in
automaten, vitrines of eilandetalages, uitsluitend tegen schade veroorzaakt door gewelddadige beroving en afpersing.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 28: Waterschade en overige gevaren voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad van derden die in het gebouw aanwezig is, tegen schade die veroorzaakt is door:
• aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen, een
en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het gebouw door een van deze gebeurtenissen;
• hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
• water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen;
• het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria;
• olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
• rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
• plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
• glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten, vitrines of spiegels;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Voorwaarden voor deze dekking zijn:
• de voorraad van derden dient aanwezig te zijn in het gebouw dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Bovendien verzekeren wij de voorraad van derden tegen schade veroorzaakt door de genoemde gebeurtenissen:
• in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw;
• aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder
afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages, tegen alle gedekte gevaren, behalve die genoemd is onder neerslag,
plunderingen en relletjes.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade door neerslag en/of grondwater (3)
• schade door water uit blusinstallaties (4)
• waterschade aan inventaris en/of voorraad in kelders en souterrains (6)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 29: Bederf koelgoed voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad van derden die aanwezig is in de koelruimte, tegen schade die veroorzaakt is door een geheel of
gedeeltelijk falen van de koelinstallatie als rechtstreeks gevolg van:
• een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
• een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende onderstations,
schakelstations en kabels.
Voorwaarden bij deze dekking zijn:
• de voorraad van derden dient aanwezig te zijn in het gebouw dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade koelgoederen (9)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 30: Inductie, over- en onderspanning voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de schade aan derden toebehorende apparaten als deze schade ontstaan is door inductie en/of over- en
onderspanning die het gevolg is van bliksem. Daarbij maakt het niet uit of zich een blikseminslag heeft voorgedaan in de
nabijheid van de verzekerde zaken.
Een uitkering voor een schade die hierdoor ontstaat, zal nooit hoger zijn dan 25% van het verzekerde bedrag dat geldt voor
het betreffende object.
Voorwaarden bij deze dekking zijn:
• de voorraad van derden dient aanwezig te zijn op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 31: Opruimingskosten voorraad van derden
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de kosten voor afbraak, demontage, wegruimen, afvoeren en storten van de verzekerde voorraad van derden
voor zover deze kosten niet al zijn begrepen in de schadevaststelling.
De kosten van wegnemen van bodem-, water- en luchtverontreiniging worden niet tot de opruimingskosten gerekend.
Voorwaarden bij deze dekking zijn:
• dat de kosten het noodzakelijk gevolg zijn van een door u verzekerde gebeurtenis genoemd in een van de paragrafen van
hoofdstuk 2;
• de voorraad van derden dient aanwezig te zijn op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is omschreven;
• de verzekerde moet de voorraad van derden voor zijn rekening hebben genomen;
• de schade mag niet door een andere verzekering gedekt zijn.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
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Paragraaf 32: Bederf koelgoed voorraad tijdelijk elders
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de voorraad die tijdelijk vanuit de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt omschreven, op een plaats
elders aanwezig is in een koelruimte, tegen schade die veroorzaakt is door een geheel of gedeeltelijk falen van de
koelinstallatie als rechtstreeks gevolg van
• een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
• een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende onderstations,
schakelstations en kabels.
Voorwaarden bij deze dekking zijn dat
• de periode van afwezigheid van de locatie die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, ten hoogste 3 maanden is, met
de bedoeling op genoemd adres terug te keren;
• de plaats elders een gebouw is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg.
Voor de dekkingen boven het verzekerd bedrag verwijzen wij u naar § 33 van dit hoofdstuk.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• schade koelgoederen (9)
• merkelijke schuld (10)
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Paragraaf 33: Extra dekkingen
Als er een gedekte gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd:
Soort dekking

inventaris

inventaris
tijdelijk elders

voorraad

voorraad
van derden

voorraad
tijdelijk elders

inboedel

Brand

1245789

47

45789

47

47

1 4 5 7 8 9 10 14

Storm

1245789

47

46789

47

47

1 4 6 7 8 9 10 14

Inbraak, diefstal,
Vandalisme

1234789

47

34789

47

47

1 3 4 7 8 9 10 14

Waterschade en
Overige gevaren

124789

47

4789

47

47

1 4 7 8 9 10 14

Overige
Beschadigingen

4

4

-

-

-

Bederf koelgoed

-

-

48

4

4

-

11 12 13

11 12 13

-

-

-

-

Verlies kasgeld

1	tot een maximum van € 1.250, - per gebeurtenis geld en geldswaardig papier, inclusief het accepteren van vals geld en
vals geldswaardig papier. In geval van verzekering van een inboedel is tevens hieronder begrepen geld en geldswaardig
papier van derden onder berusting;
2	tot een maximum van € 5.000, - per gebeurtenis het verloren gaan van giraal geld geregistreerd in het geheugen van een
betaalautomaat;
3	de kosten voor het vervangen van sleutels en de sloten van het bedrijfsgebouw, noodzakelijk als gevolg van diefstal van
de sleutels. Deze vergoeding is beperkt tot 50% van de kosten met een maximum van € 1.250, -.
	Daarnaast zijn de kosten voor het vervangen van sleutels en de sloten van de woning, noodzakelijk als gevolg van
diefstal van de sleutels, boven het verzekerd bedrag verzekerd. Deze vergoeding is beperkt tot 50% van de kosten met
een maximum van € 350, -.
	Telkens, tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag (deze maximering geldt niet bij de verzekering van een
inboedel):
4

opruimingskosten;

5	schade aan de tuin en de bestrating, behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw, behalve als de
schade veroorzaakt is door neerslag of een direct gevolg is van plunderingen en relletjes. Deze dekking geldt uitsluitend
indien de tuin en de bestrating voor rekening van de verzekerde zijn. De maximale uitkering is € 5.000, - per gebeurtenis;
6	schade aan de tuin en de bestrating behorend bij het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw en wel tegen
schade veroorzaakt door zaken die door storm van elders zijn meegevoerd. Deze dekking geldt uitsluitend indien de tuin
en de bestrating voor rekening van de verzekerde zijn.
De maximale uitkering is € 5.000, - per gebeurtenis;
7

kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken;

8	schade aan soortgelijke zaken van derden, in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw mits verzekerde deze zaken
voor zijn rekening heeft genomen en de schade niet door een andere verzekering is gedekt.
De maximale uitkering voor deze dekking is 10% van de verzekerde som.
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Daarboven is gedekt schade aan persoonlijke eigendommen van directie, firmanten, personeel en cliënten, behalve geld,
geldswaardig papier, lijfsieraden en motorrijtuigen. Een en ander voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd. De
maximale uitkering voor deze dekking is € 5.000, - per gebeurtenis;
9	schade aan het huurdersbelang voor zover de schade niet door een andere verzekering is gedekt en indien de schade
voor rekening komt van de verzekerde als huurder;
10 de extra kosten voor hotel en pension;
11	geld en geldswaardig papier van het personeel en/of de cliënten tegen schade veroorzaakt tijdens vervoer of door
afpersing of diefstal die gepaard gaat met (bedreiging met) geweld tegen personen;
12	schade aan zaken van de verzekeringnemer, zijn personeel en/of de cliënten tegen schade veroorzaakt door vervoer
of door afpersing of diefstal die gepaard gaat met (bedreiging met) geweld tegen personen of diefstal na braak aan het
gebouw dat op het verzekeringsbewijs omschreven is of diefstal na braak aan een woning;
13	de gebouwen tegen schade veroorzaakt door vervoer of door afpersing of diefstal die gepaard gaat met (bedreiging met)
geweld tegen personen of diefstal na braak aan het gebouw dat op het verzekeringsbewijs omschreven is of diefstal na
braak aan een woning.
Tot een maximum van 10% van de schadevergoeding:
14	meeverzekerd is de door de verzekerde te lijden schade in de vorm van te verrichten uitgaven, te derven inkomsten of
anderszins, doch met uitzondering van materiële schade en kosten als hiervoor bedoeld als rechtstreeks of verwijderd
gevolg van een gedekte gebeurtenis waardoor de inboedel waarop deze dekking betrekking heeft, wordt getroffen.
Deze schade dient door de verzekerde te worden aangetoond. De krachtens deze dekking te verlenen uitkering
bedraagt maximaal 10% van de schadevergoeding. Deze dekking zal niet van kracht zijn, indien bij schade blijkt, dat
de verzekerde met betrekking tot een aan bedoelde inboedel geleden schade nog op uitkeringen uit hoofde van andere
verzekeringen aanspraak kan maken.
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Paragraaf 34: Elektronische apparatuur
Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde, vermeerderd met de kosten van vracht, montage en eventuele invoerrechten en belastingen.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren elektronische apparatuur tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Daarbij maakt het
niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen
bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van de verzekerde zaken zelf.
Maar dat geldt niet voor verzekerde objecten die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag voor het verzekerd object, zo nodig boven
het verzekerd bedrag.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs
zijn genoemd
• tijdens transport van de elektronische apparatuur binnen Nederland:
– voor zover het transport plaatsvindt voor rekening van de verzekerde;
– en voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• uitgebreide gevaren (8)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• door vermissing en/of zoekraken;
• die bestaat uit slijtage, corrosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat een natuurlijk gevolg is van de gewone
werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;
• aan externe informatiedragers zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en dergelijke. Deze uitsluiting geldt niet als
de waarde van deze informatiedragers volgens het verzekeringsbewijs is begrepen in het verzekerd bedrag. In dat geval
blijven de kosten van het reconstrueren van de gegevens op informatiedragers van de verzekering uitgesloten;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Deze uitsluiting geldt niet als de
beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;
• die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen die gedaan worden door of in opdracht van
u zelf, uw directie of uw verantwoordelijke bedrijfsleiding;
• die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract en schade die onder garantie valt of onder een
andere overeenkomst.
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Paragraaf 35: Reconstructiekosten elektronische apparatuur
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de reconstructiekosten die de verzekerde moet maken als gevolg van alle plotselinge en onvoorziene
materiële beschadigingen aan de elektronische apparatuur. Daarbij maakt het niet uit hoe deze beschadigingen zijn
ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit
de aard van de verzekerde zaken zelf.
Maar dat geldt niet voor verzekerde objecten die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren. Voorwaarden daarbij zijn
dat de schade tijdens de verzekeringsduur moet zijn ontstaan en wel door een door u verzekerde gebeurtenis genoemd in
paragraaf 34 van hoofdstuk 2.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs
zijn genoemd;
• tijdens transport van de elektronische apparatuur binnen Nederland:
– voor zover het transport plaatsvindt voor rekening van de verzekerde;
– en voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• uitgebreide gevaren (8)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd zijn bovendien reconstructiekosten als gevolg van schade:
• door vermissing en/of zoekraken;
• die bestaat uit slijtage, corrosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat een natuurlijk gevolg is van de gewone
werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;
• aan externe informatiedragers zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en dergelijke. Deze uitsluiting geldt niet als
de waarde van deze informatiedragers volgens het verzekeringsbewijs is begrepen in het verzekerd bedrag. In dat geval
blijven ook de kosten van het reconstrueren van de gegevens op informatiedragers van de verzekering uitgesloten;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Deze uitsluiting geldt niet als de
beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;
• die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen die gedaan worden door of in opdracht van
u zelf, uw directie of uw verantwoordelijke bedrijfsleiding;
• die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract en schade die onder garantie valt of onder een
andere overeenkomst.
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Paragraaf 36: Machinebreuk
Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde, vermeerderd met de kosten van vracht, montage en eventuele invoerrechten en belastingen.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren het verzekerd object tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Daarbij maakt het
niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen
bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van het verzekerd object zelf. Maar dat geldt niet voor de elektronische
componenten, die onderdeel zijn van het verzekerd object, die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Voorwaarde is wel dat de materiële schade zodanig is, dat herstel of vervanging van (een onderdeel van) het verzekerd
object noodzakelijk is om haar weer in werking te kunnen stellen.
Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag voor het verzekerd object, zo nodig boven
het verzekerd bedrag.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen en/of terreinen die op het
verzekeringsbewijs zijn genoemd;
• of terwijl het verzekerd object wordt gedemonteerd voor reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing;
• en ook terwijl zij aansluitend wordt gemonteerd of getest of terwijl ermee wordt proefgedraaid.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• uitgebreide gevaren (8)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• door vermissing en/of zoekraken;
• door slijtage, corrosie, erosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat is opgetreden als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en het normale gebruik van het verzekerd object;
• aan aan- en afvoerleidingen;
• aan verwisselbare werktuigen en gereedschappen;
• aan beveiligingen, dichtingen en niet-metalen onderdelen, met uitzondering van de elektronische besturing, de isolatie
van elektrische objecten en de kunststof onderdelen die dienen ter vervanging van metalen onderdelen;
• aan vloeistoffen, oliën, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s en koelmedia;
• door fouten en gebreken die bekend waren of bekend behoorden te zijn aan verzekerde of aan zijn verantwoordelijke
bedrijfsleider en die niet aan ons bekend zijn gemaakt;
• door voortdurende overbelasting van of experimenteren met het verzekerd object;
• aan funderingen en metselwerk;
• die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract of op grond van een andere overeenkomst met een
derde.
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Paragraaf 37: Reconstructiekosten machinebreuk
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de reconstructiekosten die de verzekerde moet maken als gevolg van alle plotselinge en onvoorziene
materiële beschadigingen aan het verzekerd object. Daarbij maakt het niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan.
Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard
van het verzekerd object zelf. Maar dat geldt niet voor de elektronische componenten, die onderdeel zijn van het verzekerd
object, die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Voorwaarde is wel dat de materiële schade zodanig is, dat herstel of vervanging van (een onderdeel van) het verzekerd
object noodzakelijk is om haar weer in werking te kunnen stellen.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen en/of terreinen die op het
verzekeringsbewijs zijn genoemd;
• of terwijl het verzekerd object wordt gedemonteerd voor reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing;
• en ook terwijl zij aansluitend wordt gemonteerd of getest of terwijl ermee wordt proefgedraaid.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• uitgebreide gevaren (8)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd zijn bovendien reconstructiekosten als gevolg van schade:
• door vermissing en/of zoekraken;
• door slijtage, corrosie, erosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat is opgetreden als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en het normale gebruik van het verzekerd object;
• aan aan- en afvoerleidingen;
• aan verwisselbare werktuigen en gereedschappen;
• aan beveiligingen, dichtingen en niet-metalen onderdelen, met uitzondering van de elektronische besturing, de isolatie
van elektrische objecten en de kunststof onderdelen die dienen ter vervanging van metalen onderdelen;
• aan vloeistoffen, oliën, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s en koelmedia;
• door fouten en gebreken die bekend waren of bekend behoorden te zijn aan verzekerde of aan zijn verantwoordelijke
bedrijfsleider en die niet aan ons bekend zijn gemaakt;
• door voortdurende overbelasting van of experimenteren met het verzekerd object;
• aan funderingen en metselwerk.
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Paragraaf 38: Instrumenten en kostbare apparatuur
Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de verzekerde objecten tegen alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen, diefstal, gewelddadige
beroving en afpersing.
Het risico van diefstal is alleen gedekt als de diefstal is voorafgegaan door braak aan het pand of aan het gedeelte van
het pand waarin de verzekerde objecten zich bevinden. Verzekerd is ook diefstal na braak aan het deugdelijk afgesloten
vervoermiddel waarin de verzekerde objecten zich bevinden.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht in Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• als gevolg van eigen gebrek van het verzekerde object. Zowel het eigen gebrek zelf als schade die er het gevolg van is,
zijn van de verzekering uitgesloten;
• als gevolg van gebrekkige of ondeskundige revisie, reiniging, reparatie of bewerking;
• die bestaat uit slijtage, corrosie, erosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf, en schade door mot, ander ongedierte of
schimmel;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, behalve als de beschadiging van invloed is
op het functioneren van het verzekerd object;
• die op grond van een leverings- of onderhoudscontract verhaalbaar is en schade die valt onder garantie of onder een
andere overeenkomst;
• aan lenzen van optische instrumenten en foto- en filmapparatuur behalve als het verzekerd object door dezelfde
gebeurtenis nog andere schade heeft opgelopen;
• aan trommelvellen en -stokken, strijkstokken, balgen, haren en snaren, en rietjes van blaasinstrumenten, behalve als het
verzekerd object door dezelfde gebeurtenis nog andere schade heeft opgelopen;
• als gevolg van overbelasting, verkeerde spanning, zelfverhitting, stroomlekken, kortsluiting of draadbreuk van lampen,
behalve als hierdoor brand is ontstaan.
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Paragraaf 39: Niet-zelfrijdende voertuigen
Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de objecten die op het verzekeringsbewijs omschreven zijn tegen alle plotselinge en onvoorziene
beschadigingen en tegen diefstal en verduistering.
Het risico van diefstal, gepleegd tussen 20.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s morgens, is uitsluitend gedekt na braak aan het
deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van een pand waarin de verzekerde objecten zich bevinden.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht volgens het bepaalde op het verzekeringsbewijs.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is door of in verband staat met:
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• die het gevolg is van een eigen gebrek van het verzekerd object. Zowel het eigen gebrek zelf als schade die er het gevolg
van is, zijn van de verzekering uitgesloten. Deze uitsluiting geldt niet voor schade ontstaan door brand, ontploffing,
aanraken, botsen, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van een eigen gebrek van het
verzekerd object;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, zoals graffiti. Deze uitsluiting geldt niet als
de beschadiging van invloed is op het functioneren van het verzekerd object;
• die veroorzaakt is terwijl de verzekerde als daadwerkelijke bestuurder van het trekkend voertuig onder invloed verkeert
van alcoholhoudende drank of een bedwelmend middel;
• die veroorzaakt is terwijl verzekerde als daadwerkelijke bestuurder van het trekkend voertuig ofwel niet in het bezit is
van een geldig rijbewijs zoals dat voor het motorrijtuig wettelijk is voorgeschreven ofwel, als een rijbewijs niet vereist is,
wettelijk niet bevoegd is tot het besturen van het motorrijtuig. Deze uitsluiting geldt niet als het ontbreken van een geldig
rijbewijs uitsluitend is toe te schrijven aan het verzuim het rijbewijs tijdig te doen verlengen en als de geldigheid ervan niet
langer dan één jaar is verstreken.
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Paragraaf 40: Eigendommen van vrijwilligers
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de eigendommen van de verzekerde tegen
alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen, tegen diefstal en tegen vermissing.
Voorwaarde hierbij is dat de schade het gevolg moet zijn van een voorval dat rechtstreeks en uitsluitend verband houdt met
en plaatsvindt tijdens:
• werkzaamheden en activiteiten in het kader van vrijwilligerswerk;
• het bijwonen van bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen in het kader van vrijwilligerswerk;
• het rechtstreeks gaan naar en komen van de hiervoor genoemde bezigheden.
Verzekerde bedragen:
€ 20.000, Per object gemaximeerd tot:
€ 10.000, € 1.500, € 750, € 250, € 500, -

als maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.
premier risque op auto’s (secundair);
premier risque op motorrijwielen (secundair);
premier risque op bromfietsen;
premier risque op rijwielen;
premier risque op kleding en andere eigendommen.

Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht in Nederland.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• als gevolg van eigen gebrek van een verzekerd eigendom van de verzekerde. Zowel het eigen gebrek zelf als schade die
er het gevolg van is, zijn van de verzekering uitgesloten;
• aan geld en geldswaardige papieren;
• aan auto’s en/of motorrijwielen als en voor zover deze schade gedekt is onder een andere verzekering die al dan niet van
oudere datum is (secundaire dekking);
• waarvan het verhaal op een derde niet mogelijk is uitsluitend op grond van een regeling die de verzekerde zonder onze
toestemming heeft getroffen;
• aan een motorrijtuig van de verzekerde als die schade veroorzaakt is terwijl de verzekerde als daadwerkelijke bestuurder
onder invloed verkeert van alcoholhoudende drank of een bedwelmend middel;
• aan een motorrijtuig van de verzekerde als die schade veroorzaakt is terwijl verzekerde als daadwerkelijke bestuurder
– ofwel niet in het bezit is van een geldig rijbewijs zoals dat voor het motorrijtuig wettelijk is voorgeschreven;
– ofwel, als een rijbewijs niet vereist is, wettelijk niet bevoegd is tot het besturen van het motorrijtuig.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

84 van 142

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 41: Verblijf- en brandkastdekking liquide middelen

86

Verzekerd bedrag
Omvang van de verzekering
Verblijfsdekking
Brandkastdekking
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen

86
86
86
86
86
86

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

85 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 41: Verblijf- en brandkastdekking liquide middelen
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt de schade die u lijdt doordat kasgeld verloren gaat voor u of voor iemand tegenover wie u hiervoor
aansprakelijk bent.
De dekking geldt uitsluitend in de volgende situaties en onder de volgende voorwaarden:
Verblijfsdekking
Bij verblijf in de verzekerde locatie(s), terwijl u of uw personeel aanwezig bent/is, door of bij gelegenheid van:
• afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;
• brand, blikseminslag, ontploffing;
• het getroffen worden door een luchtvaartuig of door zaken die daaruit vallen.
Brandkastdekking
Bij verblijf in de verzekerde locatie(s), terwijl u of uw personeel afwezig bent/is, door of bij gelegenheid van:
• diefstal uit een brandkast of tot maximaal het bedrag waarvoor de brandkast of kluis voor waardeberging is goedgekeurd
(norm Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), maar uitsluitend als de diefstal is voorafgegaan door braak aan
de buitenzijde van het gebouw en braak aan de brandkast of kluis. Het openen van de brandkast of kluis met een sleutel
die verkregen is door overrompeling of afpersing, wordt in deze bepaling gelijkgesteld met braak;
• brand, blikseminslag, ontploffing;
• het getroffen worden door een luchtvaartuig of door zaken die daaruit vallen.
Dit geldt uitsluitend als:
• de waarden in een goed gesloten brandkast of kluis zijn gesloten;
• de sleutel en/of de cijfercombinatie van de brandkast of kluis noch aanwezig is/zijn in de verzekerde locatie(s) waar de
brandkast of kluis zich bevindt, noch in de andere bedrijfsruimten
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs zijn genoemd.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
• bestemmingswijziging (11)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• die is veroorzaakt door een personeelslid of door een andere persoon die de waarden moet vervoeren, van wie u
wist of behoorde te weten dat de betrokken persoon zich al eerder heeft schuldig gemaakt aan een (poging tot)
vermogensmisdrijf;
• die is veroorzaakt door het verloren gaan van waarden die aan u in gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn
toevertrouwd.
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Paragraaf 42: Vervoer van geld liquide middelen
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt de schade die u lijdt doordat kasgeld verloren gaat voor u of voor iemand tegenover wie u hiervoor
aansprakelijk bent.
De dekking geldt uitsluitend voor zover dat vervoer door u of in uw opdracht wordt verricht. Het maakt daarbij niet uit door
welke oorzaak tijdens het vervoer van deze waarden de schade is ontstaan.
De dekking geldt vanaf het moment dat u met het vervoer begint dan wel de persoon die de waarden moet vervoeren, deze
in ontvangst neemt, tot het moment dat deze op de plaats van bestemming worden afgeleverd.
Daarbij gelden de voorwaarden:
• onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer gerekend. Dit geldt niet voor korte onderbrekingen die
redelijkerwijs zijn vereist. Daarbij geldt als voorwaarde dat de waarden binnen handbereik van de vervoerder blijven.
Vervoer, uitsluitend binnen uw verzekerde locatie, valt niet onder vervoer in de zin van deze voorwaarden;
• waardentransporten groter dan € 22.700, - moeten per auto verricht worden door ten minste 2 meerderjarige personen;
• waardentransporten groter dan € 68.100, - moeten per auto verricht worden door ten minste 2 meerderjarige personen,
die gevolgd worden door een auto van u. Als dit niet mogelijk is moeten de transporten per auto verricht worden door ten
minste 3 meerderjarige personen.
Als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, vindt in het geheel geen schadevergoeding plaats.
Geldigheidsgebied
De verzekering is alleen van kracht binnen Nederland.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• ontstaan tijdens vervoer per post of tijdens vervoer door goederen- of geldvervoerbedrijven die niet door de maatschappij
zijn goedgekeurd;
• die is veroorzaakt door een personeelslid of door een andere persoon die de waarden moet vervoeren, van wie u
wist of behoorde te weten dat de betrokken persoon zich al eerder heeft schuldig gemaakt aan een (poging tot)
vermogensmisdrijf;
• die is veroorzaakt door het verloren gaan van waarden die aan u in gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn toe
vertrouwd.
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Paragraaf 43: Nachtrisico liquide middelen
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt de schade die u lijdt doordat kasgeld verloren gaat voor u of voor iemand tegenover wie u hiervoor
aansprakelijk bent.
De dekking geldt uitsluitend in de volgende situaties en onder de volgende voorwaarden:
Bij verblijf van die waarden ‘s nachts samen met personen zoals genoemd op het verzekeringsbewijs:
in woningen door:
• afpersing of diefstal die gepaard gaan met (dreiging met) geweld tegen personen;
• brand, blikseminslag, ontploffing;
• het getroffen worden door een luchtvaartuig of door zaken die daaruit vallen;
• diefstal, voorafgegaan door braak, maar uitsluitend onder de voorwaarden:
• dat de waarden zich bevinden in een goed gesloten meubel op de slaapkamer van de woning of onder onmiddellijk
bereik van de betrokkenen, én
• als er méér dan € 7.500, - in de woning is, ten minste de betrokken persoon of één van zijn of haar meerderjarige
huisgenoten daar doorlopend aanwezig is. Dit geldt voor het volledige verzekerd bedrag;
in hotels door:
• afpersing of diefstal die gepaard gaan met (dreiging met) geweld tegen personen;
• brand, blikseminslag, ontploffing;
• het getroffen worden door een luchtvaartuig of door zaken die daaruit vallen;
• diefstal, voorafgegaan door braak aan de hotelsafe, maar uitsluitend onder de voorwaarden:
• dat de waarden zich bevinden onder onmiddellijk bereik van de betrokkenen, of
• dat de waarden zich bevinden in de hotelsafe.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• merkelijke schuld (10)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• die is veroorzaakt door een personeelslid of door een andere persoon die de waarden moet vervoeren, van wie u
wist of behoorde te weten dat de betrokken persoon zich al eerder heeft schuldig gemaakt aan een (poging tot)
vermogensmisdrijf;
• die is veroorzaakt door het verloren gaan van waarden die aan u in gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn
toevertrouwd.
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Paragraaf 44: Vals geld liquide middelen
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade die u lijdt door het in ontvangst nemen van bankpapier waarvan later blijkt, dat het vervalst is.
Geldigheidsgebied
De verzekering is alleen van kracht binnen Nederland.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• merkelijke schuld (10)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• die is veroorzaakt door een personeelslid of door een andere persoon die de waarden moet vervoeren, van wie u
wist of behoorde te weten dat de betrokken persoon zich al eerder heeft schuldig gemaakt aan een (poging tot)
vermogensmisdrijf;
• die is veroorzaakt door het verloren gaan van waarden die aan u in gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn
toevertrouwd.
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Paragraaf 45: Ongevallen liquide middelen
Verzekerd bedrag
Maximum bedrag per persoon.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de gevolgen van een ongeval met een bedrag van € 5.000, - in geval van overlijden en € 22.700, - in geval
van blijvende invaliditeit.
Deze verzekering biedt dekking voor gebeurtenissen binnen het kader van evenementen genoemd in paragraaf 41 t/m 44.
Geldigheidsgebied
De verzekering is alleen van kracht binnen Nederland.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien schade:
• door een ongeval dat is veroorzaakt met opzet of door grove schuld van de verzekerde;
• door directe of indirecte gevolgen van de gebrekkige geestelijke of lichamelijke toestand van de verzekerde, behalve als
deze het gevolg is van een eerder ongeval, waarvoor wij op grond van deze verzekering een uitkering hebben verstrekt.
Ingewandsbreuk, uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi) en andere vormen van hernia zullen nooit
worden beschouwd als het gevolg van een ongeval;
• door een ongeval dat een gevolg is van het gebruik van een stimulerend, bedwelmend of verdovend middel door de
verzekerde, behalve als het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt, of als het ongeval een gevolg
is van het zodanig onder invloed van alcoholhoudende dranken zijn dat de verzekerde op het moment van het ongeval
één of meer promille alcohol in zijn bloed heeft.
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Paragraaf 46: Fraude en oplichting liquide middelen
Deze paragraaf is vervallen.
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Paragraaf 47: All Risks eigen vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken, inclusief de onkosten die bedoeld worden in
artikel 7:957 BW. Daarbij maakt het niet uit door welke oorzaak het verlies of de schade is ontstaan.
Wij verzekeren ook de schade aan zaken van derden die zich in verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden. Voorwaarde daarbij is dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet indien de
ondeugdelijkheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• schade door inbraak, diefstal en vermissing;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 48: Alle van buiten komende onheilen eigen vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken die het gevolg zijn van een van buiten komend
onheil. Voorwaarde daarbij is dat de verzekerde het voorkomen van het onheil bewijst.
Wij vergoeden ook de onkosten die bedoeld worden in artikel 7:957 BW.
Wij verzekeren ook de schade aan zaken van derden die zich in verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden. Voorwaarde daarbij is dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Vermindering van de waarde
van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is verzekerd. De kosten van herstel zijn
voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan bovenbedoelde waardevermindering te boven
gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de waardevermindering niet geheel teniet doet,
vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet indien de
ondeugdelijkheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• schade door inbraak, diefstal en vermissing;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 49: Evenementen eigen vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken, inclusief de onkosten die bedoeld worden in
artikel 7:957 BW. Maar wij vergoeden de schade alleen als:
• het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden, in brand is geraakt of is gestrand of gezonken, of in
aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of met een ander voorwerp dan water;
• een vervoermiddel, anders dan een vaartuig, waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden, een ongeval is
overkomen of in brand is geraakt. Hierbij geldt de voorwaarde dat redelijkerwijs aangenomen moet kunnen worden dat
het evenement naar zijn aard en omvang het verlies en de schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt;
• het verlies en de schade het gevolg zijn van:
– brand of ontploffing;
– het vallen van (een deel van) de verzekerde zaken tijdens het laden en lossen. Dit geldt niet voor bulklading;
– het overboord werpen of spoelen of andere wijze te water raken van (een deel van) de verzekerde zaken;
– het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven, en het opnieuw laden van die zaken.
Wij verzekeren ook de schade aan zaken van derden die zich in verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden. Voorwaarde daarbij is dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Vermindering van de waarde van
de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook verzekerd. De kosten van herstel zijn
voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan bovenbedoelde waardevermindering te boven
gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de waardevermindering niet geheel teniet doet,
vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet indien de
ondeugdelijkheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 50: Inbraak en diefstal eigen vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren verlies en beschadiging door diefstal of poging daartoe na braak aan het op het verzekeringsbewijs
genoemde en deugdelijk afgesloten vervoermiddel:
• tijdens uw gebruikelijke werkuren;
• buiten uw gebruikelijke werkuren na braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van het pand waarin dit
beladen vervoermiddel zich bevindt;
• buiten de gebruikelijke werkuren, mits dit vervoermiddel is voorzien van een deugdelijke, ingeschakelde
inbraakalarminstallatie SCM/norm klasse 2;
• buiten de gebruikelijke uren, als dit vervoermiddel niet is voorzien van een deugdelijke, ingeschakelde
inbraakalarminstallatie SCM-norm klasse 2. Voor dit onderdeel geldt een verhoogd eigen risico.
Onder de gebruikelijke werkuren zijn begrepen de werkzaamheden overdag en de werkzaamheden gedurende de avonden nachtelijke uren, maar dan uitsluitend als het in uw beroep of bedrijf gebruikelijk is om de werkzaamheden op deze
tijdstippen uit te voeren.
Wij verzekeren ook de schade aan zaken van derden die zich in verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden. Voorwaarde daarbij is dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

98 van 142

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 51: Stakersrisico eigen vervoer

100

Omvang van de verzekering
Verzekerde reis
Uitsluitingen

100
100
100

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

99 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 51: Stakersrisico eigen vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken die veroorzaakt is door het stakersrisico.
Wij verzekeren ook de schade aan zaken van derden die zich in verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden. Voorwaarde daarbij is dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Verzekerde reis
Van pakhuis tot pakhuis
Ons risico gaat in op het moment waarop de zaken, die in het pakhuis of op de opslagplaats gereed liggen tot het begin
van de verzekerde reis, worden opgenomen of op een daarmee vergelijkbare manier worden weggevoerd om daarop direct
aansluitend de verzekerde reis te beginnen.
Het risico blijft ononderbroken doorlopen gedurende het normale verloop van de reis. Het risico eindigt op het moment
waarop de zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming of de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de
ontvanger daarvoor heeft bestemd.
Deze bepalingen gelden uitsluitend als de verzekerde de zaken op normale wijze of op de wijze die met ons is
overeengekomen doet vervoeren en als dit vervoer plaatsvindt binnen het geldigheidsgebied.
Wij lopen ook risico als de zaken zich wel in het vervoermiddel bevinden, maar als het verblijf daarin niet tot het normale
verloop van de reis kan worden gerekend.
Geen inlooprisico
Niet verzekerd zijn zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum van de verzekering.
Doorlopen van het risico
Zendingen waarvan het risico is aangevangen vóór of op de dag van beëindiging van de verzekering, blijven verzekerd tot zij
zijn aangekomen op de plaats van bestemming of op de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor
heeft bestemd.
Beëindiging van de dekking
In afwijking van het elders in deze polis ten aanzien van opzegging bepaalde hebben wij en u het recht de dekking tegen
stakersrisico tussentijds te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient te geschieden met
inachtneming van een termijn eindigende na afloop van zeven dagen, te rekenen van 24.00 uur van de dag waarop de
opzegging is geschied. Deze opzegging heeft geen gevolg ten aanzien van de zaken die vóór het verstrijken van genoemde
termijn het pakhuis of de opslagplaats in de plaats van vertrek heeft verlaten om te worden vervoerd.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade door vertraging;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogsrisico.
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Paragraaf 52: All Risks gespecificeerd vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken, inclusief de onkosten die bedoeld worden in
artikel 7:957 BW. Daarbij maakt het niet uit door welke oorzaak het verlies of de schade is ontstaan.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk)
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid of onzeewaardigheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet
indien deze ondeugdelijkheid of onzeewaardigheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• zeewaterschades en schades door overboord werpen of spoelen indien de zaken aan boord van een zeeschip
bovendeks geladen zijn. Deze uitsluiting geldt niet als u aannemelijk maakt dat de zaken zonder uw toestemming
bovendeks zijn geladen of wanneer de dekverlading voor het soort goed gebruikelijk is.
Toestemming tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen uitsluitend op grond van het doen vervoeren op de
conditie dat de vervoerder op en/of onder dek mag stuwen of een soortgelijke conditie;
• schade als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling door eigenaren, reder, charterer of exploitant van het schip;
• verlies van en materiële schade aan zaken waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
• schade aan of verlies van zaken op welke bij het begin van het vervoer enig internationaal verdrag betreffende
verdovende middelen van toepassing is, onverschillig of Nederland bij die verdragen al dan niet partij is of zal zijn;
• de kosten van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij-grosse gevorderd kunnen worden.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer deze onkosten ook volgens de York-Antwerp Rules als genoemd in art. 8:613 BW of
de Rijnregels I.V.R. als genoemd in art. 8.1022 BW als averij-grosse kunnen worden aangemerkt;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 53: Alle van buiten komende onheilen gespecificeerd vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken die het gevolg zijn van een van buiten komend
onheil. Voorwaarde daarbij is dat de verzekerde het voorkomen van het onheil bewijst.
Wij vergoeden ook de onkosten die bedoeld worden in artikel 7:957 BW.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid of onzeewaardigheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet
indien deze ondeugdelijkheid of onzeewaardigheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• zeewaterschades en schades door overboord werpen of spoelen indien de zaken aan boord van een zeeschip bovendeks
geladen zijn. Deze uitsluiting geldt niet als u aannemelijk maakt dat de zaken zonder uw toestemming bovendeks zijn
geladen. Toestemming tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen uitsluitend op grond van het doen vervoeren op
de conditie dat de vervoerder op en/of onder dek mag stuwen of een soortgelijke conditie;
• schade als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling door eigenaren, reder, charterer of exploitant van het schip;
• verlies van en materiële schade aan zaken waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
• schade aan of verlies van zaken op welke bij het begin van het vervoer enig internationaal verdrag betreffende
verdovende middelen van toepassing is, onverschillig of Nederland bij die verdragen al dan niet partij is of zal zijn;
• de kosten van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij-grosse gevorderd kunnen worden.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer deze onkosten ook volgens de York-Antwerp Rules als genoemd in art. 8:613 BW of
de Rijnregels I.V.R. als genoemd in art. 8.1022 BW als averij-grosse kunnen worden aangemerkt;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 54: Evenementen gespecificeerd vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken, inclusief de onkosten die bedoeld worden in
artikel 7:957 BW. Maar wij vergoeden de schade alleen als:
• het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden, in brand is geraakt of is gestrand of gezonken, of in
aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of met een ander voorwerp dan water;
• een vervoermiddel, anders dan een vaartuig, waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden, een ongeval is
overkomen of in brand is geraakt. Hierbij geldt de voorwaarde dat redelijkerwijs aangenomen moet kunnen worden dat
het evenement naar zijn aard en omvang het verlies en de schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt;
• het verlies en de schade het gevolg zijn van:
– brand of ontploffing;
– het vallen van (een deel van) de verzekerde zaken tijdens het laden en lossen. Dit geldt niet voor bulklading;
– het overboord werpen of spoelen of andere wijze te water raken van (een deel van) de verzekerde zaken;
– het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven, en het opnieuw laden van die zaken.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade of verlies welke voortkomt uit enig gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken zelf en/of de verpakking ervan. Als de verzekerde bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een
gebeurtenis waartegen de zaken zijn verzekerd, vergoeden wij deze schade of het verlies wel;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• schade of verlies als gevolg van ondeugdelijkheid of onzeewaardigheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet
indien de ondeugdelijkheid of onzeewaardigheid u onbekend was;
• schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan de machines of apparatuur;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• zeewaterschades en schades door overboord werpen of spoelen indien de zaken aan boord van een zeeschip bovendeks
geladen zijn. Deze uitsluiting geldt niet als u aannemelijk maakt dat de zaken zonder uw toestemming bovendeks zijn
geladen. Toestemming tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen uitsluitend op grond van het doen vervoeren op
de conditie dat de vervoerder op en/of onder dek mag stuwen of een soortgelijke conditie;
• schade als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling door eigenaren, reder, charterer of exploitant van het schip;
• verlies van en materiële schade aan zaken waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
• schade aan of verlies van zaken op welke bij het begin van het vervoer enig internationaal verdrag betreffende
verdovende middelen van toepassing is, onverschillig of Nederland bij die verdragen al dan niet partij is of zal zijn;
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• de kosten van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij-grosse gevorderd kunnen worden.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer deze onkosten ook volgens de York-Antwerp Rules als genoemd in art. 8:613 BW of
de Rijnregels I.V.R. als genoemd in art. 8.1022 BW als averij-grosse kunnen worden aangemerkt;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 55: Molest gespecificeerd vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren alle verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken, alsmede bijdragen in averij- grosse waarmede
de zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of de bepalingen van het vervoercontract mochten worden
belast en de onkosten als bedoeld in artikel 7:957 BW, een en ander indien veroorzaakt door oorlogs- en/of stakersrisico en
voorzover deze risico’s meeverzekerd zijn volgens de omschrijving op het verzekeringsbewijs.
Wij vergoeden bijdragen in averij-grosse en/of onkosten tot geen hoger gezamenlijk bedrag dan de verzekerde som, met
uitzondering van de kosten van een behandeling bij het prijsgerecht en andere kosten, uitsluitend gemaakt om de vrijlating
van de zaken te verkrijgen, welke kosten - mits met onze goedkeuring gemaakt - volledig zullen worden vergoed, derhalve
ook al zou daardoor de verzekerde som worden overschreden.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Verzekerde reis ten aanzien van het oorlogsrisico
Met betrekking tot de verzekerde zaken geldt:
• het risico vangt aan zodra de zaak zich bevindt aan boord van enig zeeschip of luchtvaartuig;
• het risico eindigt:
– zodra de zaak in de uiteindelijke loshaven of -plaats is gelost uit enig zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande
dat het risico in elk geval eindigt na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van
aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in de uiteindelijke loshaven of -plaats;
– na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of
luchtvaartuig in een haven of plaats waar de zaak wordt gelost in verband met verder vervoer door hetzelfde of een
ander zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico wederom voor rekening van ons komt zodra de
zaak wordt geladen aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig; gedurende genoemd tijdvak van
15 dagen blijft de verzekering na lossing slechts van kracht gedurende de tijd dat de zaak zich bevindt in voornoemde
haven of plaats;
• het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo’s is bovendien gedekt zolang de zaak zich bevindt
aan boord van enig ander vaartuig dan het hierboven genoemde zeeschip of luchtvaartuig;
• indien het vervoercontract wordt beëindigd in een andere haven of plaats dan de daarin genoemde plaats van
bestemming zal die andere haven of plaats gelden als de uiteindelijke loshaven of -plaats en het risico zal voor de
verzekeraar eindigen zodra de zaak is gelost met dien verstande dat het risico in elk geval eindigt na verloop van 15
dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig. Echter indien
de zaak vervolgens alsnog wordt verzonden naar de oorspronkelijke of enige andere bestemming dan komt het risico
wederom voor onze rekening zodra de zaak voor die reis aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig
wordt geladen. Het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo’s is bovendien gedekt zolang
de zaak zich bevindt aan boord van enig ander vaartuig dan het hierboven genoemde zeeschip of luchtvaartuig. Vóór
het begin van het verdere vervoer dient hiervan aan ons te worden kennis gegeven en dient een aanvullende premie te
worden betaald.
Verzekerde reis ten aanzien van het stakersrisico
Van pakhuis tot pakhuis
Ons risico gaat in op het moment waarop de zaken, die in het pakhuis of op de opslagplaats gereed liggen tot het begin
van de verzekerde reis, worden opgenomen of op een daarmee vergelijkbare manier worden weggevoerd om daarop direct
aansluitend de verzekerde reis te beginnen.
Het risico blijft ononderbroken doorlopen gedurende het normale verloop van de reis. Het risico eindigt op het moment
waarop de zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming of de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de
ontvanger daarvoor heeft bestemd.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

109 van 142

inhoudsopgave

Deze bepalingen gelden uitsluitend als de verzekerde de zaken op normale wijze of op de wijze die met ons is
overeengekomen doet vervoeren en als dit vervoer plaatsvindt binnen het geldigheidsgebied.
Wij lopen ook risico als de zaken zich wel in het vervoermiddel bevinden, maar als het verblijf daarin niet tot het normale
verloop van de reis kan worden gerekend.
Onderbreking van het vervoer
Ons risico loopt ook door in geval van:
• onderbreking van het vervoer;
• verandering van koers, reis of vervoermiddel;
• verlenging van de reis;
• overschrijding van het op het verzekeringsbewijs genoemde geografische dekkingsgebied, een en ander uitsluitend
indien veroorzaakt door omstandigheden buiten uw macht. Indien ons risico hierdoor wordt verzwaard zijn wij vrij om
de premie aan te passen. Wij zullen de premie niet aanpassen indien de omstandigheden een gevolg zijn van een
gebeurtenis waar tegen deze verzekering dekking biedt.
Tussentijdse beëindiging van de reis door u
Wanneer u de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken hun plaats van bestemming hebben bereikt of wanneer u de
zaken voor aankomst op de bestemmingsplaats naar een andere plaats verzendt, dan eindigt ons risico, tenzij anders
overeen gekomen, na afloop van 15 dagen na aankomst op de plaats waar de reis wordt afgebroken of veranderd of zoveel
eerder als:
• de zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn afgeleverd, of
• het vervoer van de zaken naar die andere bestemming een aanvang neemt, of
• de zaken in opdracht van u of namens u worden opgeslagen of behandeld voor distributie of anderzins.
Indien de lossing of de aflevering ten gevolge van een door u te bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt
de termijn van maximaal 15 dagen voor de duur van deze verhindering geschorst, echter met in achtneming van het in de
volgende alinea bepaalde.
Einde voor en na lossing
In geval van vervoer dat geheel of gedeeltelijk per zeeschip plaatsvindt, eindigt ons risico, indien dit althans niet op basis
van andere bepalingen van deze polis niet reeds op een vroeger tijdstip een einde heeft genomen, in iedere geval na afloop
van 60 dagen na lossing van de zaken uit het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing.
Beëindiging van de dekking
In afwijking van het elders in deze polis ten aanzien van opzegging bepaalde hebben wij en u het recht de dekking tegen
oorlogsrisico respectievelijk stakersrisico tussentijds te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. Deze opzegging
dient te geschieden met inachtneming van een termijn eindigende na afloop van zeven dagen, te rekenen van 24.00 uur
van de dag waarop de opzegging is geschied. Deze opzegging heeft geen gevolg ten aanzien van de zaken die vóór het
verstrijken van genoemde termijn het pakhuis of de opslagplaats in de plaats van vertrek heeft verlaten om te worden
vervoerd.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• verliezen, materiële schades en onkosten door vertraging;
• schade door atoomkernreacties en/of (bio-)chemische wapens.
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Paragraaf 56: Diefstal, vermissing gespecificeerd vervoer
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de verzekerde zaken tegen de risico’s van diefstal en vermissing, inclusief de onkosten die bedoeld worden in
artikel 7:957 BW.
Vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking is ook
verzekerd. De kosten van herstel zijn voor onze rekening. Indien herstel niet mogelijk is, dan wel de kosten daarvan
bovenbedoelde waardevermindering te boven gaan, vergoeden wij de waardevermindering. Indien een dergelijk herstel de
waardevermindering niet geheel teniet doet, vergoeden wij eveneens de overblijvende waardevermindering.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
Niet verzekerd is bovendien
• schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;
• schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging door een gebeurtenis is veroorzaakt en het
vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• verlies en/of beschadiging van geld en geldswaardig papier;
• schade als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling door eigenaren, reder, charterer of exploitant van het schip;
• verlies van en materiële schade aan zaken waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
• schade aan of verlies van zaken op welke bij het begin van het vervoer enig internationaal verdrag betreffende
verdovende middelen van toepassing is, onverschillig of Nederland bij die verdragen al dan niet partij is of zal zijn;
• de kosten van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij-grosse gevorderd kunnen worden.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer deze onkosten ook volgens de York-Antwerp Rules als genoemd in art. 8:613 BW of
de Rijnregels I.V.R. als genoemd in art. 8.1022 BW als averij-grosse kunnen worden aangemerkt;
• schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.
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Paragraaf 57: Gegevensinbreuk
Omvang van de verzekering
Hulp bij een gegevensinbreuk of een vermoedelijke gegevensinbreuk.
Ook verzekerd bij een gegevensinbreuk op het computersysteem van een dienstverlener van u.
• Alleen verzekerd als u een schriftelijke overeenkomst met de dienstverlener hebt.
– En dat computersysteem werd gebruikt bij aan u verleende diensten.
 Alleen voor het deel van de cyberschade dat met u te maken heeft.
• Maar niet als het gaat om een leverancier van elektriciteit.
– Ook niet bij verleners van telecommunicatiediensten.
– Ook niet bij diensten die het gebruik van internet mogelijk maken.
 Bijvoorbeeld een aanbieder van domeinnamen, exploitanten van kabelnetwerken en leveranciers van hardware.
Welke hulp is verzekerd?
Een expert die de gegevensinbreuk of de vermoedelijke gegevensinbreuk voor u onderzoekt.
• De expert deelt de resultaten van het onderzoek met u.
• Wij kiezen de expert.
Een expert die de gegevensinbreuk beperkt.
• Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
• Wij kiezen de expert.
Een expert die een crisis management centrum inricht en bemant bij een gegevensinbreuk of een vermoeden daarvan.
• Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
• Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
• Wij kiezen de expert.
• Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
Een expert die uw reputatie beschermt.
• Maximaal tot het eind van de reputatiebeschermingsperiode.
– De reputatiebeschermingsperiode staat op het verzekeringsbewijs.
• Wij kiezen de expert.
Een expert die helpt bij detectie van identiteitsdiefstal of betaalkaartfraude.
• Alleen een expert die de persoon helpt van wie de privacy is geschonden.
• Alleen verzekerd als wij schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Hulp en kosten voor het nakomen van verplichtingen vanuit privacywetten.
• Bijvoorbeeld voor het informeren van de toezichthouder.
– Of personen van wie de privacy is geschonden.
Verweer als de toezichthouder maatregelen tegen u neemt.
• Alleen bij een verzekerde gegevensinbreuk.
• En wij voor de verzekerde rechtshulp inschakelen.
– Of vooraf toestemming geven voor inschakeling.
• En wij het verweer bepalen.
• Wij betalen dan ook de proceskosten.
– Bijvoorbeeld kosten van experts, onderzoeken, zittingen, taxaties, inspecties en procedures.
• Niet uw eigen algemene kosten.
– Bijvoorbeeld salarissen en overheadkosten.
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Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• • Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
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• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.
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Paragraaf 58: Herstel
Omvang van de verzekering
• Een expert die het cyberincident of een vermoeden van een cyberincident voor u onderzoekt.
– De expert deelt de resultaten van het onderzoek met u.
– Wij kiezen de expert
• Een expert die het cyberincident beperkt.
– Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
– Wij kiezen de expert.
• Een expert die een crisis management centrum inricht en bemant bij een cyberincident of een vermoeden daarvan.
– Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
– Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
– Wij kiezen de expert.
– Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
• Herstelkosten bij een cyberincident of bij een vermoeden van een cyberincident.
– Ook verzekerd als het cyberincident plaatsvindt op het computersysteem van een IT dienstverlener.
 En dat computersysteem werd gebruikt bij aan u verleende diensten.
- We betalen alleen de kosten om te zorgen dat u weer gebruik kunt maken van die diensten.
- Dus niet voor overige kosten van uw IT dienstverlener.
Welke kosten zijn verzekerd?
De kosten om uw software en computersysteem te configureren.
De kosten om uw digitale data, software en computersysteem te herstellen.
• Zodat uw computersysteem of computernetwerk weer zo goed mogelijk werkt.
– Zo dichtbij mogelijk de situatie zoals die was vlak voordat het cyberincident plaatsvond.
• Niet verzekerd zijn de kosten voor verbeteringen.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
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• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke schade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

118 van 142

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 59: Bedrijfsschade

120

Omvang van de verzekering
Uitsluitingen

120
120

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

119 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 59: Bedrijfsschade
Omvang van de verzekering
• Een expert die het cyberincident of een vermoeden van een cyberincident voor u onderzoekt.
– De expert deelt de resultaten van het onderzoek met u.
– Wij kiezen de expert
• Een expert die het cyberincident beperkt.
– Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
– Wij kiezen de expert.
• Een expert die een crisis management centrum inricht en bemant bij een cyberincident of een vermoeden daarvan.
– Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
– Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
– Wij kiezen de expert.
– Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
• Bedrijfsschade door een cyberincident.
– Als uw computersysteem of uw digitale data door het cyberincident volledig of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn.
 Of doordat uw computersysteem of uw digitale data door het cyberincident minder goed werken dan direct voor
het cyberincident.
Ook verzekerd is uw bedrijfsschade door een cyberincident op het computersysteem van een IT dienstverlener.
– Als het computersysteem of uw digitale data door het cyberincident volledig of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn.
 Of als het computersysteem of uw digitale data door het cyberincident minder goed werken dan direct voor het
cyberincident.
- Alleen als dat computersysteem en de digitale data werden gebruikt bij aan u verleende diensten.
- We betalen alleen de herstelkosten om uw bedrijf weer te laten lopen.
- Dus niet voor uw dienstverlener.
• Extra kosten om uw bedrijfsschade te voorkomen of te beperken.
– Alleen als deze redelijk en noodzakelijk zijn om uw bedrijfsschade te voorkomen of te beperken.
– Alleen verzekerd als wij vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
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• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

121 van 142

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 60: Cyber afpersing

123

Omvang van de verzekering
Welke hulp is verzekerd?
Aan wie mag de verzekerde bekend maken dat u de dekking cyber afpersing heeft afgesloten?
Wat als de verzekerde aan anderen bekend maakt dat u de dekking cyber afpersing heeft afgesloten?
Uitsluitingen

123
123
123
123
123

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

122 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 60: Cyber afpersing
Omvang van de verzekering
Hulp bij cyber afpersing.
• Alleen verzekerd als het een geloofwaardige dreiging is.
• Niet verzekerd als u bekend maakte dat u deze verzekering heeft afgesloten.
Welke hulp is verzekerd?
• Wij vergoeden losgeld dat u moet betalen.
– Alleen als dat mag volgens de wet en met onze toestemming.
– Ook cryptogeld.
 Bijvoorbeeld bitcoins.
• We vergoeden redelijke kosten die nodig zijn om de cyber afpersing op te lossen.
– Alleen met onze toestemming.
• Een expert die de cyberafpersing of een vermoeden van de cyberafpersing voor u onderzoekt.
– De expert deelt de resultaten van het onderzoek met u.
– Wij kiezen de expert
• Een expert die de cyberafpersing beperkt.
– Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
– Wij kiezen de expert.
• Een expert die een crisis management centrum inricht en bemant bij een cyberafpersing of een vermoeden daarvan.
– Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
– Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
– Wij kiezen de expert.
– Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
Aan wie mag de verzekerde bekend maken dat u de dekking cyber afpersing heeft afgesloten?
• Aan uw senior managers en professionele adviseurs.
• Aan personen die het moeten weten volgens de wet.
• Aan anderen als de verzekerde daarvoor onze toestemming heeft.
Wat als de verzekerde aan anderen bekend maakt dat u de dekking cyber afpersing heeft afgesloten?
Dan bent u niet verzekerd voor cyberschade door cyber afpersing.
• En wij mogen deze verzekering stoppen.
• Wel verzekerd als de verzekerde onze toestemming had om dit bekend te maken aan anderen.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
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• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

124 van 142

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 61: Privacy aansprakelijkheid

126

Omvang van de verzekering
Welke kosten zijn verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt?
Uitsluitingen

126
126
126

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

125 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 61: Privacy aansprakelijkheid
Omvang van de verzekering
• De cyberschade van een ander of een medewerker als u aansprakelijk bent.
– Voor de gevolgen van een gegevensinbreuk.
 Ook als u door een gegevensinbreuk de privacyregels die voor u gelden, heeft overtreden.
- Zonder toestemming van de verantwoordelijke.
 Daardoor zijn vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens weg, beschadigd, toegankelijk of openbaar.
– Ook verzekerd bij een gegevensinbreuk op het computersysteem van een IT dienstverlener van u.
 En dat computersysteem werd gebruikt bij aan u verleende diensten.
- Alleen voor het deel van de cyberschade dat met u te maken heeft.
Welke kosten zijn verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt?
• Kosten voor verweer.
– Alleen als de cyberschade verzekerd is.
– En wij voor u rechtshulp inschakelen.
 Of vooraf toestemming geven voor inschakeling.
– En wij het verweer bepalen.
– Wij betalen dan ook de proceskosten.
– Bijvoorbeeld experts, onderzoeken, zittingen, taxaties, inspecties en procedures.
– Niet uw eigen algemene kosten.
 Bijvoorbeeld salarissen en overheadkosten.
• Kosten om direct dreigende cyberschade te voorkomen of te beperken.
– Alleen als u voor de cyberschade aansprakelijk bent.
– En de cyberschade verzekerd is.
– En u deze kosten maakt of laat maken.
– Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
– En wij belang hebben bij de maatregelen.
– Ook als het niet lukt.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade waarvoor een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
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• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
– Wel verzekerd is schade door aantasting van het gevoel voor eigenwaarde en de waardering die verzekerde bij
anderen geniet.
 De wet noemt dit aantasting van eer of goede naam.
– Wel verzekerd is schade door ernstige schendingen van de persoonlijke levenssfeer.
 Let op: niet geestelijk letsel!
- De wet noemt dit een persoonsaantasting.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van patenten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Als u aansprakelijk gesteld wordt door:
– Een (rechts)persoon met zeggenschap over u.
– Een rechtspersoon waar u zeggenschap over heeft.
 Bijvoorbeeld een dochteronderneming.
 Of waar uw dochteronderneming zeggenschap over heeft.
– Een rechtspersoon waarin u een financieel belang heeft.
– Een samenwerking of joint venture waar u onderdeel van bent.
• Als u ook aansprakelijk bent volgens een contract.
– En deze contractuele aansprakelijkheid gaat voor op de wettelijke aansprakelijkheid.
• Aansprakelijkheid door een beroepsfout.
– Bijvoorbeeld een verkeerd advies of ontwerp.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.
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Paragraaf 62: Netwerk aansprakelijkheid
Omvang van de verzekering
• De cyberschade van een ander als u aansprakelijk bent.
• Voor gegevensinbreuk, diefstal of vernietigen van digitale data, wijzigen van digitale data, onbeschikbaarheid van het
computersysteem bij een ander.
– Door een cyberincident op uw computersysteem.
Welke kosten zijn verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt?
• Kosten voor verweer.
– Alleen als de cyberschade verzekerd is.
– En wij voor u rechtshulp inschakelen.
 Of vooraf toestemming geven voor inschakeling.
– En wij het verweer bepalen.
– Wij betalen dan ook de proceskosten.
– Bijvoorbeeld experts, onderzoeken, zittingen, taxaties, inspecties en procedures.
– Niet uw eigen algemene kosten.
 Bijvoorbeeld salarissen en overheadkosten.
• Kosten om direct dreigende cyberschade te voorkomen of te beperken.
– Alleen als u voor de cyberschade aansprakelijk bent.
– En de cyberschade verzekerd is.
– En u deze kosten maakt of laat maken.
– Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
– En wij belang hebben bij de maatregelen.
– Ook als het niet lukt.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade waarvoor een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
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• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Als u aansprakelijk gesteld wordt door:
– Een (rechts)persoon met zeggenschap over u.
– Een rechtspersoon waar u zeggenschap over heeft.
 Bijvoorbeeld een dochteronderneming.
 Of waar uw dochteronderneming zeggenschap over heeft.
– Een rechtspersoon waarin u een financieel belang heeft.
– Een samenwerking of joint venture waar u onderdeel van bent.
• Als u ook aansprakelijk bent volgens een contract.
– En deze contractuele aansprakelijkheid gaat voor op de wettelijke aansprakelijkheid.
• Aansprakelijkheid door een beroepsfout.
– Bijvoorbeeld een verkeerd advies of ontwerp.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.
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Paragraaf 63: Cyberdiefstal
Omvang van de verzekering
• Kosten voor een expert die de cyberdiefstal of een vermoeden daarvan voor u onderzoekt.
– De expert deelt de resultaten van het onderzoek met u.
– Wij kiezen de expert.
• Kosten voor een expert die de diefstal beperkt.
– Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
– Wij kiezen de expert.
• Kosten voor het inrichten en bemannen van een crisis management centrum door experts bij een cyberdiefstal of een
vermoeden daarvan.
– Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
 Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
 Wij kiezen de expert.
 Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
• Diefstal van uw geld.
– Doordat een ander een bedrag elektronisch overmaakt vanaf uw rekening.
 Zonder uw toestemming.
– Doordat een ander gegevens in uw computersysteem wijzigt.
 Zonder uw toestemming.
– Alleen verzekerd als u de gestolen bedragen niet terug kunt krijgen.
– Niet verzekerd: diefstal van cryptogeld.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
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• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.
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Paragraaf 64: Media aansprakelijkheid
Omvang van de verzekering
• De cyberschade van een ander door uw online media-activiteiten als u aansprakelijk bent.
– Als u aansprakelijk gesteld wordt voor de gevolgen van:
 Smaad.
 Schending van privacy.
 Inbreuk op auteursrecht, eigendomsrecht, slogans, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, dienstnamen of
domeinnamen.
Welke kosten zijn verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt?
• Kosten voor verweer.
– Alleen als de cyberschade verzekerd is.
– En wij voor u rechtshulp inschakelen.
 Of vooraf toestemming geven voor inschakeling.
– En wij het verweer bepalen.
– Wij betalen dan ook de proceskosten.
– Bijvoorbeeld experts, onderzoeken, zittingen, taxaties, inspecties en procedures.
– Niet uw eigen algemene kosten.
 Bijvoorbeeld salarissen en overheadkosten.
• Kosten om direct dreigende cyberschade te voorkomen of te beperken.
– Alleen als u voor de cyberschade aansprakelijk bent.
– En de cyberschade verzekerd is.
– En u deze kosten maakt of laat maken.
– Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
– En wij belang hebben bij de maatregelen.
– Ook als het niet lukt.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat u de verkeerde beschrijving of prijs geeft van goederen of diensten.
• Cyberschade waarvoor een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
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• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van patenten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Als u aansprakelijk gesteld wordt door:
– Een (rechts)persoon met zeggenschap over u.
– Een rechtspersoon waar u zeggenschap over heeft.
 Bijvoorbeeld een dochteronderneming.
 Of waar uw dochteronderneming zeggenschap over heeft.
– Een rechtspersoon waarin u een financieel belang heeft.
– Een samenwerking of joint venture waar u onderdeel van bent.
• Als u ook aansprakelijk bent volgens een contract.
– En deze contractuele aansprakelijkheid gaat voor op de wettelijke aansprakelijkheid.
• Aansprakelijkheid door een beroepsfout.
– Bijvoorbeeld een verkeerd advies of ontwerp.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.
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Paragraaf 65: PCI-DSS
Omvang van de verzekering
Overtreden van de PCI-DSS door een cyberincident.
• Ook verzekerd als het cyberincident plaatsvindt op het computersysteem van een IT dienstverlener.
– En dat computersysteem werd gebruikt bij aan u verleende diensten.
 Alleen voor het deel van de cyberschade dat met u te maken heeft.
Welke Cyberschade en kosten zijn verzekerd?
• Een expert die het cyberincident beperkt.
– Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
– Wij kiezen de expert.
• Een expert die een crisis management centrum inricht en bemant bij een cyberincident of een vermoeden daarvan.
– Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
– Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
– Wij kiezen de expert.
– Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
• Boetes die een betaalkaartmerk u oplegt.
– Alleen als het betaalkaartmerk verplicht is om te controleren op PCI-DSS.
 Bijvoorbeeld American Express, Discover, JCB, Mastercard en Visa.
• Kosten voor een expert om de overtreding te onderzoeken.
– Alleen experts die goedgekeurd zijn door de PCI Security Standards Council.
– Alleen als het betaalkaartmerk om een onderzoek naar de overtreding vraagt.
• Kosten om opnieuw gecertificeerd te worden voor PCI-DSS.
– Alleen als het betaalkaartmerk hierom vraagt.
• Kosten om creditcards, betaalkaarten of prepaidkaarten opnieuw uit te geven.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
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• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

139 van 142

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 66: Telefoon hacking

141

Omvang van de verzekering
Uitsluitingen

141
141

Hoofdstuk 2 Bedrijfsmiddelen

140 van 142

inhoudsopgave

Paragraaf 66: Telefoon hacking
Omvang van de verzekering
• Kosten van een expert die het cyberincident of een vermoeden van een cyberincident voor u onderzoekt.
– De expert deelt de resultaten van het onderzoek met u.
– Wij kiezen de expert.
• Een expert die het cyberincident beperkt.
– Bijvoorbeeld door getroffen gebruikersaccounts uit te schakelen of door malware te verwijderen.
– Wij kiezen de expert.
• Een expert die een crisis management centrum inricht en bemant bij een cyberincident of een vermoeden daarvan.
– Ook kosten voor het inrichten en bemannen van een call centre.
– Alleen verzekerd als wij toestemming geven voor inschakeling.
– Wij kiezen de expert.
– Wij vergoeden de kosten tot 30 dagen nadat u de gebeurtenis bij ons meldde.
• Kosten die het gevolg zijn van een cyberincident op uw telefoonsysteem.
– Als door het cyberincident zonder uw toestemming belkosten zijn gemaakt.
 Of gebruik is gemaakt van uw bandbreedte.
– Ook verzekerd als het cyberincident plaatsvindt op het computersysteem van een IT dienstverlener.
 Als dat computersysteem werd gebruikt bij aan u verleende diensten.
 We betalen alleen de herstelkosten om uw bedrijf weer te laten lopen.
- Dus niet voor uw IT dienstverlener.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• Mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• Gedrag van verzekerde (1);
• Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2);
Niet verzekerd is bovendien:
• Niet nakomen voorwaarden;
• Als de gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvond.
– En de verzekerde de gebeurtenis had kunnen of moeten ontdekken.
• Cyberschade doordat apparatuur of een installatie van een ander niet of niet goed werkt.
– Apparaten en installaties die ervoor zorgen dat de energievoorziening blijft werken
– De energievoorziening van computersystemen en gegevensopslag.
 Bijvoorbeeld, noodstroomvoorzieningen en stand-alone-generatoren.
– Airconditioning.
• Wel verzekerd als apparatuur of installatie van een IT dienstverlener niet goed werkt.
• Cyberschade door gevaarlijke, verontreinigende of vervuilende stoffen.
• Cyberschade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
– Door een instantie die dat mag doen volgens de wet.
 Bijvoorbeeld de overheid, een toezichthouder of een rechtbank.
• Verlies van losse spullen, onroerend goed of dieren.
– En de directe gevolgen daarvan.
– Ook als deze kapot, weg of verontreinigd zijn.
• Cyberschade aan personen.
– Verwonding, ziekte (lichamelijk of geestelijk) of overlijden.
 En de directe gevolgen daarvan.
• Diefstal, schending of openbaarmaking van intellectueel eigendom.
– Bijvoorbeeld patenten, handelsmerken of auteursrechten.
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• Boetes en schadevergoedingen opgelegd door overheid of toezichthouder.
• Beleggingsverliezen of handelsverliezen.
– Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om effecten te verkopen.
• Cyberschade door geplande stilstand van uw computersystemen.
– Of van onderdelen van uw computersystemen.
• Betalingen die u doet om goede wil te tonen.
– Bijvoorbeeld kortingen, vouchers of coulancebetalingen.
• Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
– Het is niet van belang welke cyberschade werkelijk ontstaat.
– Verzekerde heeft niet de bedoeling cyberschade toe te brengen.
 Maar het is zeker dat er cyberschade ontstaat.
– Verzekerde heeft de bedoeling cyberschade toe te brengen.
• Een verzekerde heeft schuld aan de cyberschade.
– Verzekerde doet iets.
 Terwijl hij weet dat de kans op cyberschade groot is.
- Maar hij denkt dat de cyberschade niet ontstaat.
– Verzekerde doet niets om cyberschade te voorkomen.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
– Verzekerde doet te weinig om cyberschade te voorkomen.
 En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
 En hij had moeten weten dat de kans op cyberschade groot is.
• Als u niet goed samenwerkt met de toezichthouder.
– Om te voorkomen dat een cyberincident of gegevensinbreuk plaatsvindt.
– Om te voorkomen dat een aanspraak tegen u wordt ingediend.
– Om te voorkomen dat de toezichthouder u een straf of maatregel oplegt.
 Als gevolg van een cyberincident, gegevensinbreuk of aanspraak.
• Als u niet betaalt voor diensten of producten.
– En daardoor ontstaat cyberschade of ontstaan kosten voor u of een ander.
– Bijvoorbeeld als u een leaseovereenkomst of licentie niet verlengt.
– Ook niet verzekerd als een dienstverlener van u niet betaalt.
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