Algemene voorwaarden computerverzekering (Z/C 05-02)
Art. 1 Begripsomschrijving
Deze verzekering geschiedt op grondslag van de door verzekerde verstrekte gegevens. In deze polis wordt verstaan
onder:
Verzekerde:
degene die de verzekering heeft aangegaan,
Verzekerde zaken:
de installaties met de daarbij behorende apparatuur, zoals
nader in het polisblad en de daarbij behorende lijst van
apparatuur is omschreven.
Art. 2

Omvang van de verzekering

De verzekering dekt, met de uitdrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 249 en 276 Wetboek van
Koophandel, een plotselinge en onvoorziene materiële
schade, voor zover deze materiële schade zodanig is
dat reparatie of vervanging van de verzekerde zaken of
van enig onderdeel daarvan noodzakelijk is, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens de
hierna genoemde uitsluitingen.
De verzekering is van kracht zolang de verzekerde
zaken binnen de in de polis genoemde gebouwen:
a. in bedrijf zijn, dan wel bedrijfsklaar zijn opgesteld;
b. worden gedemonteerd voor reiniging, inspectie,
reparatie, revisie of verplaatsing, zowel gedurende deze handelingen zelf als tijdens het
daaropvolgende opnieuw monteren.
Verzekerde draagt in iedere schade een eigen risico,
zoals in het polisblad vermeld.
Art. 3

Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten:
a. schade direct of indirect veroorzaakt door overstroming, hoge waterstand, werkstakingen, uitsluitingen en arbeidsongeregeldheden, onverschillig of
de daaraan deelnemende personen tot het personeel
van verzekerde behoren of niet;
b. schade met opzet of goedvinden van verzekerde veroorzaakt, alsmede schade tengevolge van experimenten, overbelasting en beproevingen, welke abnormale toestanden met zich meebrengen en welke
geschieden op last van verzekerde, de directie of
verantwoordelijke bedrijfsleider;
c. slijtage of enig ander geleidelijk bederf als gevolg van
normale bedrijfsinvloeden (corrosie, oxydatie, roest) of
anderszins;
d. schade aan onderdelen, die periodiek aan slijtage
onderhevig zijn, zoals lampen, buizen, riemen, touwen,
kettingen, afdichtingen, linten, zekeringen etc., alsmede schade bestaande uit esthetische gebreken zoals
krassen op geschilderde, gepolitoerde of gelakte oppervlakken;

e.

f.

g.

schade, waarvoor de fabrikant of leverancier van de
verzekerde zaken wettelijk of contactueel aansprakelijk is, alsmede de schade waarvoor een derde
uit hoofde van een onderhouds- of huurcontract aansprakelijk is;
schade, die tengevolge van een door verzekerde zonder
toestemming van ondertekenaars gesloten overeenkomst niet op een derde kan worden verhaald;
schade aan externe informatiedragers, zoals banden,
films, platen, schijven, kaarten e.d., tenzij elders in
deze polis anders is bepaald.

Art. 4

Onderhoudscontract c.q. huurcontract

Deze verzekering is alleen maar van kracht, indien verzekerde een onderhoudscontract of een huurcontract met de
leverancier c.q. de verhuurder van de verzekerde zaken
heeft gesloten, waarin de verplichtingen van de leverancier
c.q. de verhuurder tot onderhoud van de verzekerde zaken
zijn vastgelegd.
Indien het onderhoudscontract c.q. huurcontract wordt
gewijzigd of beëindigd, moet verzekerde hiervan onverwijld aan de Maatschappij kennisgeven, in welk geval de
Maatschappij aan verzekerde zal mededelen of en zo ja
tegen welke premie en condities deze verzekering kan
worden voortgezet.
Art. 5

Wijzigingen

Heeft in het bedrijf of aan een verzekerde zaak enige ingrijpende verandering plaats, welke van invloed is of kan
zijn op het risico, dan moet de Maatschappij hiervan
onverwijld in kennis worden gesteld.
Indien de Maatschappij zo een verandering niet kan goedkeuren, kan zij de verzekering geheel of gedeeltelijk
opschorten of royeren, in welk laatste geval het onverdiende
gedeelte van de premie zal worden terugbetaald. Geeft
verzekerde niet onverwijld kennis van zo een verandering,
dan is de Maatschappij, indien een schade ontstaat, tot
generlei vergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst, dat
het onstaan of vergroting van de schade geen verband houdt
met die veranderingen.
Art. 6 Inspecties
De Maatschappij is gerechtigd alle bij deze polis verzekerde zaken te inspecteren op tijden, waarop dit redelijkerwijs kan worden verlangd, onverschillig of schade al
dan niet heeft plaatsgehad; verzekerde is verplicht daarbij
alle medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen
te verstrekken.
Na deze inspectie wordt de Maatschappij geacht op de
hoogte te zijn van de veranderingen bedoeld in Art.5, voor
zover de inspecteurs daarop werden gewezen of deze door
hen werden geconstateerd en door de Maatschappij
schriftelijk werden bevestigd.

Art. 7 Schadevergoeding
In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende:

verbeteringen of van een onderzoek ter gelegenheid van een
onder deze polis gedekte schade, doch met deze schade
geen verband houdende, worden nimmer vergoed.
Art. 8

De Maatschappij vergoedt een op deze polis gedekte schade
op de volgende basis:
a. ingeval van een gedeeltelijke schade het bedrag van de
herstelkosten, welke gemaakt moeten worden ten einde
de beschadigde installatie of het betrokken onderdeel
daarvan weer in een bedrijfsvaardige toestand te
brengen, met als maximum hetgeen in geval van een
totaal verlies (als vermeld onder b.) moet worden
betaald. In dit bedrag zijn dus begrepen de kosten voor
demontage, montage, transport en eventuele rechten,
volgens de overgelegde rekeningen;
b. in geval van een totaalverlies, d.w.z. wanneer de
herstel- of vervangingskosten de dagwaarde van de installatie onmiddellijk voor het voorval te boven gaan,
de dagwaarde alsmede de kosten voor opruimen van
restanten, een en ander tot maximaal het verzekerd
bedrag.
Op de vergoedingen bedoeld in a. en b. komen in mindering
de waarde van eventuele restanten, alsmede het in de polis
vermelde eigen risico.
De Maatschappij is niet aansprakelijk voor de kosten van
een reparatie, die vanwege verzekerde is uitgevoerd zonder
toestemming van de Maatschappij. In spoedeisende gevallen echter zal de Maatschappij zo een eis tot schadevergoeding erkennen, mits de voorwaarde tot onmiddellijke
kennisgeving is nagekomen en de Maatschappij met de uitgevoerde reparatie genoegen kan nemen, waarbij de vervangen beschadigde delen ter beschikking van de Maatschappij moeten worden gesteld. Indien verzekerde verzoekt tot het uitvoeren van een reparatie in overwerk,
nachtarbeid of zondagswerk, dan wel andere maatregelen
neemt die extra kosten meebrengen zoals ijlvracht, zal de
Maatschappij zoveel mogelijk meewerken, mits verzekerde
de meerdere kosten, die door één en ander zullen ontstaan,
voor zijn rekening neemt.
De kosten van een voorlopige reparatie worden niet vergoed en de Maatschappij is hierbij niet aansprakelijk voor
een vergroting van de oorspronkelijke schade, noch voor
de schade, die ontstaat door de definitieve reparatie
achterwege te laten. De kosten voor veranderingen,

Onderverzekering en andere verzekeringen

Indien ten tijde van het ontdekken van de schade het
verzekerd bedrag minder is dan de dan geldende nieuwwaarde, zijnde de dan geldende nieuwe aanschafwaarde
vermeerderd met de transport- en montagekosten en
rechten, heeft verzekerde slechts recht op vergoeding in
verhouding met het verzekerd bedrag tot die nieuwwaarde.
Wanneer blijkt, dat ten tijde van het voorval de verzekerde
zaak tevens door één of meer andere, hier of elders door
verzekerde gesloten verzekeringen de waarde van het
verzekerd bedrag overtreft, wordt het bij deze polis
verzekerde bedrag geacht te zijn verminderd naar
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de
verzekeringen en de waarde van de verzekerde zaken,
zonder dat vermindering of restitutie van premie
plaatsvindt.
Het in de voorgaande zin bepaalde zal ook van toepassing
zijn indien de bedoelde verzekeringen bij verschillende
polissen en op verschillende dagen zijn aangegaan,
onverminderd het bij artikel 277 Wetboek van Koophandel
bepaalde, voor zover de verzekering(en) van oudere datum
zjin dan deze polis en geen bepalingen als die van de vorige
alinea bevatten.
Art. 9

Voorzorgsmaatregelen

Verzekerde is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen
om de verzekerde zaken in goede bedrijfsvaardige toestand
te houden en om schade te voorkomen, alsmede zorg te
dragen, dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van
de bevoegde autoriteiten betreffende beveiliging en behandeling van de zaken in acht worden genomen.
Art. 10 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Op deze verzekering zijn mede van toepassing alle bepalingen van de Algemene voorwaarden van de Maatschappij voor zover niet door haar aard daartoe ongeschikt
en niet in deze voorwaarden daarvan is afgeweken.

