worden één en ander met uitsluiting van schade door foutieve
bewerking.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN ELEKTRONICA
VERZEKERINGEN 2015 VICTOR
Artikel 1 Voorwaarden
Deze Specifieke Voorwaarden Elektronicaverzekering 2015
VICTOR zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene
Voorwaarden Technische Verzekeringen 2015 VICTOR.
Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder:
2.1 Conversie- en Implementatiekosten
De kosten die noodzakelijk moeten worden gemaakt om na een
schade de onverenigbaarheid tussen bestaande programmatuur
en nieuwe apparatuur op te heffen.
2.2 Dagwaarde
De Nieuwwaarde onmiddellijk voor de schade, verminderd met
een redelijk bedrag wegens waardevermindering door slijtage
en veroudering, doch de Dagwaarde bedraagt tenminste 25%
van de Nieuwwaarde.
2.3 Diefstal
Verlies van (onderdelen van) de Verzekerde Objecten als gevolg
van diefstal, waarbij de dader zich na braak, waarvan de sporen
aantoonbaar zijn, toegang heeft verschaft tot het gebouw of
dat gedeelte van het gebouw, waarin de bewuste Verzekerde
Objecten staan opgesteld.
2.4 Materiële Beschadiging
Een fysieke aantasting, die zich openbaart in een blijvende
verandering van vorm of structuur. Verlies of verminking
van elektronisch opgeslagen informatie wordt in deze niet
beschouwd als materiële beschadiging.
2.5 Nieuwwaarde
Het bedrag, zonder korting, dat benodigd is voor het verkrijgen
van nieuwe objecten van dezelfde kwaliteit en met dezelfde
of gelijkwaardige technische specificaties, vermeerderd met
de kosten van transport, bedrijfsklaar opstellen en eventuele
rechten en belastingen.
2.6 Verzekerd Bedrag
Het door Verzekerde opgegeven bedrag,
Nieuwwaarde dient te vertegenwoordigen.
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3.4 Deze verzekering dekt mede tot 15% van het Verzekerd
Bedrag, wijzigingen van bestaande of aanschaf van nieuwe
soortgelijke objecten als op deze polis verzekerd, gedurende
het lopende verzekeringsjaar en waarvan op het moment van
schade nog geen opgave gedaan is aan Verzekeraars.
3.5 Verzekeraars vergoeden eveneens de Bereddingskosten,
tot maximaal het Verzekerd Bedrag en zonodig boven het
Verzekerd Bedrag.
3.6 Verzekeraars vergoeden eveneens de Opruimingskosten,
tot maximaal 50% van het Verzekerd Bedrag en
zonodig boven het Verzekerd Bedrag.
3.7 Uitsluitend indien en voor zover dit op het polisblad is
aangetekend en zonodig boven het Verzekerd Bedrag biedt
deze verzekering in geval van een gedekte schade tevens
dekking voor:
3.7.1 Tijdelijk opslagrisico
het tijdelijke opslagrisico op het/de verzekerde risico-adres(sen)
voor nieuwe aanschaffingen van soortgelijke apparatuur als
reeds verzekerd, gedurende een periode van maximaal 3 weken.
De risico’s van installeren, aansluiten, testen en beproeven zijn
nadrukkelijk uitgesloten en de dekking is uitsluitend van kracht
indien de objecten zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte
zonder ramen.
3.7.2 Conversie- en implementatiekosten
de Conversie- en Implementatiekosten.
3.7.3 Bouwkundige kosten
de kosten in verband met bouwkundige voorzieningen, (zoals
afbreken en wederom opbouwen van muren en/of daken,
aanleg en opbreken van tijdelijke wegen, de- en montage van
niet bij de schade betrokken objecten, etc.) welke moeten
worden getroffen teneinde de schade te kunnen herstellen.
3.7.4 Overwerk en expreszendingen
het totaal van de kosten voor expreszendingen en toeslagen
voor overwerk en/of werken op zon- en feestdagen.
3.7.5 Zoekkosten
de kosten voor het lokaliseren/opsporen van een schade.
3.8 De vergoedingen als vermeld in artikel 3.7 kunnen
nimmer worden gebruikt om een eventueel geconstateerde
onderverzekering op te heffen.

Artikel 3 Omvang van de verzekering
Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen
3.1 Verzekerd is, met inachtneming van het bepaalde in de
Algemene Voorwaarden Technische Verzekeringen 2015
VICTOR en met renunciatie aan artikel 7:951 BW (eigen
gebrek), een Materiële Beschadiging van de Verzekerde
Objecten, ongeacht op welke wijze of door welke oorzaak
ontstaan, alsmede verlies als gevolg van Diefstal van de
Verzekerde Objecten.
3.2 De verzekering is van kracht zolang de Verzekerde Objecten
binnen de in de polis genoemde gebouwen en/of terreinen:
a. in bedrijf zijn, dan wel bedrijfsklaar zijn opgesteld;
b. worden gedemonteerd voor reiniging, inspectie, reparatie,
revisie of verplaatsing, zowel gedurende deze handelingen,
als tijdens het daarop volgende opnieuw monteren, testen en
proefdraaien.
3.3 Deze verzekering dekt mede tot maximaal EUR 50.000
per gebeurtenis het risico tijdens verblijf in de landen van de
Europese Unie met betrekking tot die onderdelen welke als
gevolg van een gedekte schade elders gerepareerd dienen te
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In aanvulling op de algemene uitsluitingen zoals genoemd
in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Technische
Verzekeringen 2015 VICTOR zijn Verzekeraars eveneens geen
vergoeding verschuldigd voor:
4.1 Overbelasting en experimenteren
schade ten gevolge van voortdurende en bewuste overbelasting
van of experimenteren met de Verzekerde Objecten, voor zover
zij daarvoor niet gebouwd zijn.
4.2 Slijtage, corrosie en geleidelijk bederf
schade ten gevolge van normale slijtage, normale corrosie
en enig ander geleidelijk bederf als gevolg van normale
bedrijfsinvloeden. Deze uitsluiting is alleen van toepassing voor
die delen van de Verzekerde Objecten die direct door één van
deze invloeden zijn getroffen en is derhalve niet van toepassing
op beschadigingen die daarvan het gevolg zijn.
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4.3 Beveiligingen, aandrijvingen e.d.
schade die uitsluitend bestaat uit het vervangen en/of herstellen
van:
4.3.1 breekassen, (smelt)zekeringen, breekpennen en
dergelijke beveiligingen;
4.3.2 riemen, kettingen, snaren en dergelijke;

6.2 Blijkt de Nieuwwaarde van het beschadigde object
onmiddellijk voor de schade meer te zijn dan 115% van het
op de polis vermelde Verzekerd Bedrag van het beschadigde
object, dan zullen Verzekeraars de in artikel 5 genoemde
schadevergoeding en kosten slechts vergoeden naar
evenredigheid van het Verzekerd Bedrag van het beschadigde
object, tot de Nieuwwaarde van het beschadigde object
onmiddellijk voor de schade.

4.3.3 smeermiddelen zoals oliën, vetten en dergelijke.
4.4 Gebruiks- of verbruiksstoffen
schade aan of verlies van vloeistoffen, chemicaliën, katalysatoren,
gassen, koelmedia, filter- en contactmassa’s, toners, cartridges
en andere gebruiks- of verbruiksstoffen.
4.5 Veranderingen, verbeteringen, toevoegingen en
revisie
kosten die betrekking hebben op veranderingen, verbeteringen,
toevoegingen en revisie.
4.6 Esthetische gebreken
schade bestaande uit esthetische gebreken zoals krassen,
schrammen of deuken, voor zover die niet van invloed zijn op
de (goede) werking.
4.7 Andere overeenkomsten
schade waarvoor de fabrikant of leverancier van de Verzekerde
Objecten wettelijk of contractueel verantwoordelijk is. Deze
uitsluiting geldt niet voor de eventuele verzekerde gevolgschade.
4.8 Voorlopig herstel
kosten voor een voorlopig herstel, alsmede een hiermee
samenhangende vergroting van de oorspronkelijke schade en
schade die ontstaat door het definitieve herstel achterwege te
laten.
Artikel 5 Schaderegeling
5.1 Indien een schade kan worden hersteld zal als basis van
de schadevergoeding worden aangenomen de herstelkosten
welke nodig zijn om het beschadigde object weer bedrijfsklaar
te maken, tot maximaal hetgeen in geval van een totaal verlies,
als vermeld in artikel 5.2, moet worden betaald. Voor zaken als
vermeld in artikel 4.3 zal als basis voor de schadevergoeding de
Dagwaarde worden aangenomen.
5.2 Indien er sprake is van totaal verlies, dat wil zeggen
wanneer de herstel- of vervangingskosten hoger zijn dan de
Dagwaarde onmiddellijk voor de schade, zal als basis van de
schadevergoeding worden aangenomen de Nieuwwaarde.
Voor objecten die op het moment van schade ouder waren dan
36 maanden en waarvan de Dagwaarde onmiddellijk vóór de
schade minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt, zal
als basis van de schadevergoeding worden aangenomen de
Dagwaarde.
5.3 De schadevergoeding als vermeld in artikel 5.1 of 5.2 en
de eventuele vergoeding voor kosten als vermeld in artikel 3,
worden verminderd met de waarde van de eventuele restanten
en het Eigen Risico.
Artikel 6 Verzekerd bedrag en onderverzekering
6.1 Indien blijkt dat op het moment van het ontdekken van
de schade het Verzekerd Bedrag van het beschadigde object,
als gevolg van waardestijging of wijzigingen, lager is dan de
Nieuwwaarde van het beschadigde object onmiddellijk voor
de schade, dan zal het Verzekerd Bedrag van het beschadigde
object tot maximaal 115% worden verhoogd.
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