Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97
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Art. 2

Begripsomschrijvingen
Apparatuur
Onder apparatuur wordt verstaan:
informatieverwerkende installatie - inclusief de daarin geïntegreerde, niet door stroomstoring of stroomuitval wisbare
programmatuur - met de daarbij behorende randapparatuur.
Informatiedragers
Onder informatiedragers worden verstaan:
media waarop informatie kan worden vastgelegd.
Standaardprogrammatuur
Onder standaardprogrammatuur wordt verstaan:
uit voorraad leverbare programmatuur inclusief de dragers
waarop deze kan worden vastgelegd.
Gevolgschade
Onder gevolgschade wordt verstaan:
Extra kosten
kosten wegens huur respectievelijk gebruik van soortgelijke
vervangende apparatuur;
kosten van transport van materiaal van de verzekeringsnemer naar en van het bedrijf waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd;
extra kosten wegens het tewerkstellen van personeel van de
verzekeringsnemer dan wel van derden bij huur respectievelijk gebruik van vervangende apparatuur voor zover deze
kosten niet reeds zijn inbegrepen in de onder a. bedoelde
kosten;
Reconstructiekosten
kosten gemaakt om gegevens die zich onmiddellijk voordat
zij verloren gingen op de in de specificatie genoemde
externe informatiedragers bevonden, opnieuw te verkrijgen
en/of samen te stellen en/of op externe informatiedragers
over te brengen.
Verzekeringsgebied
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt de verzekering binnen de gebouwen op het risico-adres.

Art. 3
A

Omvang van de verzekering
Avéro Achmea verzekert de apparatuur, informatiedragers
en standaardprogrammatuur tegen:
1. materiële beschadiging door:
een onverwacht van buiten komend onheil of onverschillig
welke andere onzekere gebeurtenis.
In geval van brand*, ontploffing*, kortsluiting, uitstromen van
water, stoom of olie, uitstoten van rook en roet, is de verzekering ook van kracht, indien het gedekte evenement
veroorzaakt is door eigen gebrek of bederf;
2. inbraak en diefstal, voorzover sporen van braak* worden
geconstateerd aan het gebouw, waarin de verzekerde zaken
zich bevinden.
De met een * aangegeven begrippen zijn uiteengezet in de
Algemene voorwaarden onder ‘Nadere omschrijvingen’.
Tevens is, in afwijking van artikel 2, de verzekering van
kracht tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland,
voor zover dit geschiedt voor risico van verzekeringsnemer,
ten behoeve van inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Boven het verzekerd bedrag worden de opruimingskosten
vergoed die tengevolge van een gedekte schade moeten
worden gemaakt, echter tot ten hoogste 10% van het
verzekerd bedrag.
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Art. 4

Verzekerd bedrag
Als verzekerd bedrag geldt de nieuwwaarde van de apparatuur, informatiedragers en standaardprogrammatuur.
Uitbreiding van de verzekerde zaken is meegedekt tot
maximaal het op het polisblad vermelde bedrag.

Art. 5
A

Extra kosten en reconstructiekosten
Avéro Achmea vergoedt tot 50% van het voor apparatuur,
informatiedragers en standaardprogrammatuur verzekerd
bedrag, tot maximaal f 25.000,-, (€ 11.344,50) de gevolgschade van een gebeurtenis als genoemd in artikel 3.

Art. 6 Eigen risico
A
Per gebeurtenis blijft voor rekening van verzekeringsnemer:
1. voor schade als genoemd in artikel 3 (materiële schade)
f 100,- (€ 45,38) per gebeurtenis;
2. voor schade als genoemd in artikel 5 (gevolgschade)
f 400,- (€ 181,51) per gebeurtenis.
B
Ten aanzien van schade tengevolge van brand geldt geen
eigen risico.
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Specifieke uitsluitingen
Naast de in de Algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen is van de verzekering uitgesloten:
schade bestaande uit slijtage, corrosie, oxydatie en enig
ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;
schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of
andere lichte beschadigingen, tenzij de beschadiging van
invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;
schade tengevolge van experimenten, overbelasting of
abnormale beproevingen, die geschieden door of op last van
de verzekeringsnemer, zijn directie of zijn verantwoordelijke
bedrijfsleiding;
schade, verhaalbaar op grond van een leverings- of onderhoudscontract of schade die valt onder garantie of enige
andere overeenkomst.

Art. 8 Schadevergoeding
A
Avéro Achmea vergoedt de schade op de volgende basis:
1. bij herstelbare beschadiging (indien herstel naar het oordeel
van de deskundigen mogelijk is): de herstelkosten, alsmede
de kosten van demontage, montage en transport, die
gemaakt moeten worden teneinde de beschadigde installatie
of het betrokken onderdeel daarvan weer in bedrijfsvaardige
toestand te brengen met als maximum hetgeen bij toepassing van de regeling als hierna vermeld onder lid 2 zou
moeten worden betaald;
2. bij niet herstelbare beschadiging of diefstal: de nieuwwaarde.
In afwijking hiervan zal ten hoogste de dagwaarde worden
vergoed voor:
- objecten waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor het
voorval minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
- objecten die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze
bestemd zijn.
Op de vergoedingen als in lid 1 en 2 bedoeld wordt in
mindering gebracht de waarde van de restanten.

