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monteren en het opnieuw in bedrijf stellen én zolang
het verzekerde object zich bevindt:
1 op het risicoadres genoemd in het polisblad;
2 buiten het op het polisblad genoemde risicoadres
maar binnen het specifiek voor een object of groep
op het polisblad en/of objectenlijst genoemde
dekkingsgebied.

Verwijzing algemene voorwaarden
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden SII 2014 CVT Combinatie
Verzekering Techniek.
RUBRIEK 1 MATERIËLE SCHADE
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Groepsindeling

18

Groep 2
De in de objectenlijst beschreven computer-,
toepassingsprogrammatuur, databekabeling en patchkasten die groepsgewijs worden verzekerd. De waardegrondslag hiervoor is de taxatie- of aankoopwaarde.
A Computerapparatuur
Alle op het risicoadres aanwezige computerapparatuur,
zoals servers, pc’s, terminals, laptops, beeldschermen,
printers, dockingstations, scanners, UPS, modems,
netwerkcomponenten.
B Toepassingsprogrammatuur
Alle standaard toepassingsprogrammatuur die in gebruik
is op de in groep 2A verzekerde apparatuur en nader
beschreven maatwerk toepassingsprogrammatuur.
C Databekabeling en patchkasten
Alle op het risicoadres aanwezige databekabeling met
connectoren en patchkasten voor computernetwerken.

17

De dekking

17.1

Deze verzekering biedt dekking voor:
a elke plotselinge- en onvoorziene beschadiging van een
object ongeacht of deze is ontstaan door de aard of een
gebrek van het object;
b verlies van het object door diefstal na braak.
Voor een object dat zich bevindt in een gebouw dient
de braak aan de buitenzijde te hebben plaatsgevonden
van dat gebouw of het gedeelte van dat gebouw dat
uitsluitend in gebruik is bij verzekerde.
Voor een object dat zich bevindt in een vervoermiddel
dient de braak van buitenaf te hebben plaatsgevonden.
Dekking voor diefstal uit een vervoermiddel bestaat
uitsluitend als het object niet zichtbaar is opgeborgen
in een afgesloten bagageruimte. Bovendien dient het
vervoermiddel, waarin het object achterblijft, tussen
20.00 uur en 07.00 uur gestald te zijn in een slotvast
afgesloten ruimte.
Voorwaarden voor dekking
De verzekering is van kracht zolang het object na een
geslaagd proefbedrijf conform de voorschriften van de
fabrikant:
a gereed is voor gebruik dan wel wordt gebruikt;
b wordt
gereinigd,
geïnspecteerd,
gerepareerd,
gereviseerd dan wel verplaatst, inclusief het met deze
activiteiten verband houdende demonteren en

17.2

Voortaxatie
Als uit de polis blijkt dat de objecten zijn gewaardeerd
door (een) deskundige(n) overeenkomstig artikel 7:960
BW dan is deze voortaxatie gedurende 3 jaren geldig, te
rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport. Het
taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze
verzekering.
Verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag als
gevolg van indexering wordt geacht op dezelfde wijze te
zijn getaxeerd.
De voortaxatie verliest haar geldigheid in de volgende
situaties:
a overgang van het verzekerde belang;
b buiten bedrijfsstelling van de objecten;
c de activiteiten van het bedrijf langer dan 3 maanden
zijn gestaakt;
d er wordt niet overgegaan tot herstel of herinvestering
na schade;
e in geval van bedrog.

Groep 1
De in de objectenlijst beschreven machines en/of
installaties of specifiek gedefinieerde groepen van
machines of installaties. De waardegrondslag hiervoor is
de taxatie- of nieuwwaarde.

19

Aanvullend verzekerd

19.1

In aanvulling op artikel 17 biedt deze verzekering
dekking voor:
a schade aan onderdelen van objecten tijdens transport
en verblijf die elders moeten worden gerepareerd.
Deze schade wordt vergoed tot een maximum per
gebeurtenis van € 25.000,00. Er bestaat geen dekking
voor schade ontstaan tijdens bewerking;
b de meerkosten die voor overwerk en/of expreszendingen worden gemaakt ter bespoediging van het
herstel. Deze kosten worden vergoed tot 10% van het
schadebedrag met een maximum per gebeurtenis van
€ 2.500,00;
c de waarde van het in bewerking zijnde materiaal
(ongeacht of het materiaal eigendom is van verzekerde
of van derden) voor aanvang van de bewerking mits
sprake is van een beschadiging van het betreffende
materiaal en het object door één en dezelfde
gebeurtenis. Deze waarde wordt vergoed tot 25% van
het schadebedrag met een maximum per gebeurtenis
van € 2.500,00;
d de bereddingskosten en opruimingskosten. Deze
kosten worden vergoed tot maximaal 50% van het
verzekerde bedrag van het betreffende object en/of
groepsgewijs verzekerde objecten;
e conversie- en implementatiekosten in geval van
onverenigbaarheid tussen hardware en software voor
zover de hardware en de software zijn verzekerd. Deze
kosten worden vergoed wordt tot 10% van het
schadebedrag met een maximum per gebeurtenis van
€ 20.000,00;
f de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten
worden vergoed tot 10% van het schadebedrag met
een maximum per gebeurtenis van € 1.250,00 op basis
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19.2

19.3

20

van het uursalaris conform de loonstrook van de
betreffende medewerker.
Nieuwe aankopen, opslag en uitbreidingen
a Voor nieuwe aankopen van objecten binnen het
lopende verzekeringsjaar die behoren tot een groep
objecten die groepsgewijs zijn verzekerd bestaat
dekking volgens artikel 17 voor schade:
1 tot 30% van het verzekerde bedrag van de
betreffende groep, met een maximum premier
risquebedrag van € 500.000,00;
2 tijdens opslag op het risicoadres vooruitlopend op
het gebruik tot 20% van het verzekerde bedrag van
de groep met een maximum premier risquebedrag
van € 50.000,00.
b Wijzigingen of uitbreidingen van objecten zijn
gedurende het verzekeringsjaar gedekt volgens artikel
17 tot maximaal 10% boven het verzekerde bedrag
van het betreffende object.
Storing
Schade tot 20% van de aankoop-, nieuw-, of
taxatiewaarde van het betreffende object met een
maximum per gebeurtenis van € 10.000,00 als gevolg
van een storing, waarbij de goede werking van het object
uitsluitend hersteld kan worden door vervanging van een
of meerdere disfunctionerende onderdelen. Deze dekking
is alleen van toepassing indien op het getroffen object
een preventief onderhoudscontract van toepassing is of
op vergelijkbare en aantoonbare wijze onderhoud wordt
verricht en alle aanbevelingen uit het onderhoud,
bijvoorbeeld het vervangen van versleten onderdelen,
direct worden opgevolgd. Deze dekking is beperkt tot
maximaal 2 gebeurtenissen per jaar.

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Optionele verzekeringen en dekkingen
Indien sprake is van een volgens artikel 17.1.a en/of
artikel 19.3 verzekerde beschadiging van een object zijn,
mits aangetekend op het polisblad, meeverzekerd de
kosten voor zover noodzakelijk gemaakt voor:
a opsporen/lokaliseren van de beschadiging;
b verwijderen dan wel terugplaatsen van het materiaal
en of vulling;
c (de)monteren van andere objecten dan het
beschadigde object;
d afbreken en weer opbouwen van bouwkundige
voorzieningen (zoals muren en/of daken);
e aanleggen en weer afbreken van tijdelijke wegen;
f opnieuw in bedrijf stellen van het object;
g overige werkzaamheden, nader te omschrijven.

21
21.1

21.7

Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
Natuurrampen
schade veroorzaakt door:
a aardbeving, aardverschuiving, vulkanische uitbarstingen of andere natuurrampen. Dit geldt ook voor
schade die het gevolg is van een van deze
evenementen en die ontstaat in de tijd waarin het
evenement zich voordoet en in de periode van 72 uur
nadat zich in of in de omgeving van de plaats waar het
object zich bevindt, de gevolgen van het evenement
openbaren;
b overstromingen als gevolg van het bezwijken of
overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere
waterkeringen;
c wind met gemiddelde snelheden, gedurende minstens
10 minuten, van meer dan 117 km/uur;

22
22.1

Overbelasten en experimenteren
beschadiging ten gevolge van overbelasten van of
experimenteren met het object, voor zover dat object
daarvoor niet is gebouwd;
Waardevermindering
de afname van de waarde van het object door
beschadiging, die niet wordt opgeheven
door het herstel van de beschadiging;
Corrosie, erosie, slijtage, ander geleidelijke achteruitgang
beschadiging veroorzaakt door corrosie, erosie, slijtage,
en elke andere geleidelijke achteruitgang, ongeacht of
deze beschadiging zich plotseling en onvoorzien
manifesteert, opgetreden als natuurlijk gevolg van de
normale werking en het normale gebruik van het object.
Deze uitsluiting geldt voor dat onderdeel van het object
dat rechtstreeks door een van de hiervoor genoemde
oorzaken is getroffen, en is niet van toepassing op de
beschadiging die daarvan het gevolg is;
Molest en atoom
schade veroorzaakt door:
a groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij,
ontleend aan de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder
nummer 136/1981 is gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage);
b atoomkernreacties, ongeacht de oorzaak en in welke
vorm dan ook;
Verbruiks- en slijtagedelen
a schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging aan of
verlies van transportbanden, coatings en bekleding
van
walsen
en
cilinders,
smeermiddelen,
beveiligingen, gereedschappen en alle andere delen
die naar hun aard of gebruik als slijtdelen of
verbruiksdelen worden beschouwd, dan wel
afhankelijk van de (productie)toepassing verwisseld
dienen te worden;
b beschadiging aan of verlies van, tenzij uitdrukkelijk
meeverzekerd:
1 matrijzen,
stempels,
vormen,
vormwalsen,
fundamenten en (ketel)bemetseling;
2 vloeistoffen, gassen, chemicaliën, katalysatoren,
filter- en contactmassa’s en koelmedia;
Smartphones etc. , software, data en esthetische beschadigingen
a beschadiging aan en/of diefstal van smartphones,
mobiele telefoons, geheugenkaarten en camera’s;
b de kosten die gemaakt worden om gebrekkige- dan
wel niet (goed) functionerende software correct te
laten functioneren, tenzij de software is meeverzekerd
en het onjuist functioneren het directe gevolg is van
een gedekte schade;
c de kosten van het herstel, vervanging of reconstructie
van data;
d esthetische beschadigingen zoals schrammen, krassen
en deuken die de goede technische werking van het
object niet beïnvloeden.

De vergoeding
Verzekeraar vergoedt een gedekte schade op de volgende
basis:
Keuze vergoeding
Naar keuze van verzekeraar het verschil tussen de
waarde van het object onmiddellijk voor en onmiddellijk
na de gebeurtenis of de herstelkosten onmiddellijk na de
gebeurtenis.
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22.2

Waardegrondslag
Bij de bepaling van de waarde van het object
onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt uitgegaan van de
waardegrondslagen zoals hieronder genoemd:
22.2.1 Voortaxatie
in geval van verzekering op basis van een geldige
voortaxatie is de taxatiewaarde het uitgangspunt. In
afwijking hiervan geldt voor schaden, die niet
verzekerbaar zijn onder de laatste versie van de
Nederlandse Beursvoorwaarden Uitgebreide Gevaren, de
dagwaarde indien de dagwaarde van het object
onmiddellijk voor de gebeurtenis minder is dan 50% van
de taxatiewaarde. De dagwaarde zal nooit minder
bedragen dan 20% van de taxatiewaarde;
22.2.2 Geen voortaxatie
in geval van verzekering zonder geldige voortaxatie, bij
de bepaling van dagwaarde of nieuwwaarde uitgegaan
van het moment onmiddellijk voor de schade, wordt de
waarde als volgt bepaald:

23.2

23.3

Groep 1:
a voor een object waarvan de dagwaarde minder is dan
50% van de nieuwwaarde, de dagwaarde, in alle
andere gevallen de nieuwwaarde;
b voor een object dat niet wordt vervangen, de
dagwaarde;
c de dagwaarde zal nooit minder bedragen dan 20% van
de nieuwwaarde;
d voor delen als genoemd in artikel 21.6.a zal
vergoeding plaatsvinden op basis van dagwaarde.
Groep 2:
a de aankoopwaarde;
b voor een object ouder dan 3 jaar wordt de dagwaarde
op basis van de aankoopwaarde als volgt vastgesteld:
Ouderdom
Ouder dan 3, jonger dan 4 jaar
Ouder dan 4, jonger dan 5 jaar
Ouder dan 5 jaar
22.3

RUBRIEK 2 BEDRIJFSCONTINUATIEKOSTEN

24

De dekking
Deze verzekering biedt dekking voor de uitgaven die
door verzekerde in overleg met verzekeraar zijn gedaan:
a om de stilgevallen activiteiten als gevolg van een
beschadigd of verloren gegaan gevaarsobject op
andere wijze geheel of gedeeltelijk voort te zetten;
b om het herstel of vervangen van het beschadigde
gevaarsobject te bespoedigen.
De uitgaven zijn uitsluitend verzekerd indien deze
rechtstreeks voortvloeien uit een gedurende de
verzekeringsperiode ontdekte en onder Rubriek 1
gedekte schade aan een gevaarsobject.

Dagwaarde
40%
30%
20%

Eigen risico en restanten
Op de vergoeding als bedoeld in de artikelen 22.1 wordt
naast het eigen risico de waarde van eventuele restanten
in mindering gebracht.
Vergoeding boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
a de vergoedingen overeenkomstig artikel 19.1, 19.2 en
20. Indien de eigen schadebehandelingskosten onder
meerdere Rubrieken van deze polis zijn gedekt, wordt
voor deze kosten tezamen per gebeurtenis nooit meer
dan € 2.500,00 vergoed;
b de kosten van deskundige(n) zoals bepaald in art. 5.4.

25

23

Bescherming tegen onderverzekering

23.1

Aanpassing verzekerde bedrag
Jaarlijks zal per premievervaldag door verzekeraar het
verzekerde bedrag waar nodig worden aangepast op basis
van:
a de CBS prijsindex voor prijsverandering voor objecten
die verzekerd zijn op basis van nieuwwaarde;
b een jaarlijks binnen drie maanden na de
premievervaldag aan te leveren opgave van alle
conform artikel 19.2.b verzekerde uitbreidingen van
objecten;
c een jaarlijks binnen drie maanden na de premie-

26

22.4

vervaldag aan te leveren opgave van de getotaliseerde
nieuw- of aankoopwaarde van alle aanwezige objecten
die groepsgewijs zijn verzekerd. Indien de opgave niet
binnen de gestelde termijn is ontvangen, komt de
overdekking van artikel 19.2.a te vervallen per de
afgelopen premievervaldag. De overdekking wordt
pas weer van kracht op het moment dat verzekeraar
alsnog een opgave van verzekerde heeft ontvangen.
Geen beroep onderverzekering
Verzekeraar zal bij schade geen beroep doen op
onderverzekering in geval van verzekering op basis van
voortaxatie. Voorts zal geen beroep op onderverzekering
worden gedaan indien verzekerde bij aanvang van de
verzekering van een object de op dat moment geldende
nieuw- of aankoopwaarde heeft opgegeven, mits jaarlijks
de uitbreidingen die hebben plaatsgevonden, zijn
opgegeven conform artikel 23.1.b en c.
Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat bij aanvang van de
verzekering niet de op dat moment geldende nieuw- of
aankoopwaarde, van het object is opgegeven of dat het
verzekerde bedrag van de groep waartoe het object
behoort onvoldoende is zal het verzekerde bedrag van het
betreffende object of de groep worden verhoogd tot
maximaal 115%, eventueel worden verhoogd met de
uitbreiding volgens artikel 19.2.b. Indien desondanks het
verzekerde bedrag van het object of de groep te laag
blijkt te zijn, zal vergoeding van de schade plaatsvinden
naar evenredigheid.

Aanvullend verzekerd
In aanvulling op artikel 24 biedt deze verzekering
dekking voor de eigen schadebehandelingskosten. Deze
kosten worden vergoed tot 10% van het schadebedrag tot
een maximum per gebeurtenis van € 1.250,00 op basis
van het uursalaris conform de loonstrook van de
betreffende medewerker.

Uitsluitingen
Deze verzekering biedt naast de in Rubriek 1 genoemde
uitsluitingen geen dekking voor:
a de kosten van herstel of vervanging;
b de kosten van reconstructie van software en/of data;
c bedrijfsschade.

27

Vergoeding van schade en kosten
Verzekeraar vergoedt tot het op het polisblad genoemde
premier risquebedrag per gebeurtenis op grond van de
volgende basis:
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27.1

27.2

27.3

De uitgaven, als omschreven in artikel 24, gemaakt
gedurende de op het polisblad vermelde schadevergoedingsperiode die aanvangt op het moment van
ontdekking van de schade aan het gevaarsobject en duurt
tot het moment waarop de schade is opgeheven. In geval
van een geheel of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging zal de
schadevergoedingsperiode beperkt zal zijn tot maximaal
tien achtereenvolgende weken.
Eigen risico
Op de vergoeding, genoemd in artikel 27.1 wordt het
eigen risico en de in verband met de schade bespaarde
kosten in mindering gebracht.
Vergoeding boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
a het bedrag van de vergoedingen overeenkomstig
artikel 25. Indien de eigen schadebehandelingskosten
onder meerdere rubrieken van deze polis zijn gedekt,
wordt hiervoor tezamen per gebeurtenis nooit meer
dan € 2.500,00 vergoed;
b de kosten van deskundige zoals bepaald in artikel 5.4.

2 antivirus software waarmee de gevaarsobjecten
permanent worden gecontroleerd. Tevens dient
tenminste eenmaal per maand een volledige scan te
worden gemaakt van alle op de gevaarsobjecten
aanwezige data en software;
3 een firewall die de status van de verbindingen met
externe computerapparatuur beheert en die
tenminste alle digitale verkeer controleert op:
- ongeautoriseerde toegang;
- computervirussen.

31

Indien verzekerde de in artikel 30 genoemde
verplichtingen niet of niet volledig nakomt, komt het
recht op uitkering onder deze rubriek te vervallen.

32

De dekking

28.1

Omvang van de dekking
Verzekerd is verminking en/of verlies van data en/of
software ten gevolge van:
28.1.1 een onder rubriek 1 gedekte schade aan een
gevaarsobject.
28.1.2 a een computervirus;
b menselijke en/of software fouten, sabotage en/of
opzettelijk handelen door middel van ongeautoriseerde toegang tot de gevaarsobjecten;
c elektrostatische en/of elektromagnetische invloeden en
uitval in de stroomvoorziening;
d uitval van gevaarsobjecten zonder dat er sprake is van
een beschadiging.

29

33

33.1

Aanvullend verzekerd
a In aanvulling op artikel 28.1.2 biedt deze verzekering
dekking tot 25% van het schadebedrag met een
maximum per gebeurtenis van € 5.000,00, de kosten
voor het verwijderen van een computervirus.
b In aanvulling op artikel 28.1.1 en 28.1.2 zijn
aanvullend verzekerd de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden vergoed tot maximaal
10% van het schadebedrag met een maximum per
gebeurtenis van € 1.250,00 op basis van het uursalaris
conform de loonstrook van de betreffende
medewerker.

30

Uitsluitingen
Deze verzekering biedt naast de in Rubriek 1 genoemde
uitsluitingen geen dekking voor verminkte en/of verloren
gegane data en/of software die:
a niet rechtstreeks uit gearchiveerde of direct
voorhanden zijnde gegevens opnieuw kan worden
hersteld;
b is veroorzaakt door gebruik van data en/of software
waarvan de goede werking door middel van testen niet
is vastgesteld;
c is veroorzaakt door of aan data en/of software die
ongeautoriseerd wordt gebruikt of illegaal in het bezit
van verzekerde is;
d op een geheugenkaart is opgeslagen.

RUBRIEK 3 DATA- EN SOFTWARESCHADE

28

Verval van rechten

33.2

33.3

Aanvullende verplichtingen
Verzekerde is verplicht:
a tenminste eenmaal per week een volledige back-up te
maken van alle software en data. De back-up
procedure dient in een meergeneratiesysteem te
worden uitgevoerd. Verzekerde dient de back-up op
juistheid te controleren. De back-up dient te worden
opgeborgen in een datasafe of in een gebouw, anders
dan het pand waar de verzekerde computerapparatuur
is opgesteld;
b uitsluitend in geval van dekking conform artikel
28.1.2, de gevaarsobjecten te beschermen door:
1 de geïnstalleerde software continu door middel van
updates en patches te actualiseren tot de meest
recente versie;

Vergoeding van schade en kosten
Verzekeraar vergoedt tot op het polisblad genoemde
premier risque bedrag per gebeurtenis op de volgende
basis:
De kosten die in overleg met verzekeraar zijn gemaakt
om de data en/of software te herstellen overeenkomstig
de toestand onmiddellijk voor de schade, gedurende ten
hoogste een periode van 12 maanden te rekenen vanaf
het moment waarop het verlies of verminking is ontstaan
gedurende de verzekeringsperiode.
Eigen risico
Op de vergoeding als bedoeld in artikel 33.1 wordt het op
het polisblad vermelde eigen risico in mindering
gebracht.
Vergoeding boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
a het bedrag van de vergoedingen overeenkomstig
artikel 29.b. Indien de eigen schadebehandelingskosten onder meerdere Rubrieken van deze
polis worden gedekt, wordt hiervoor per gebeurtenis
maximaal € 2.500,00 vergoed.
b de kosten van deskundige zoals bepaald in artikel 5.4

RUBRIEK 4 BEDRIJFSSCHADE

34

De dekking
Omvang van de dekking
Deze verzekering biedt dekking voor de bedrijfsschade
gedurende de uitkeringstermijn als gevolg van een onder
rubriek 1 gedekte schade aan een gevaarsobject.

35

Aanvullend verzekerd
In aanvulling op artikel 34 biedt deze verzekering
dekking voor:
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a de extra kosten die worden gemaakt om de
bedrijfsschade te voorkomen of te beperken, tot
maximaal het bedrag waarmee de bedrijfsschade
wordt verminderd;
b de in overleg met verzekeraar gemaakte extra kosten
worden ook vergoed indien de met deze kosten
beoogde vermindering van de bedrijfsschade niet
wordt bereikt;
c de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten
worden vergoed tot 10% van het schadebedrag met
een maximum per gebeurtenis van € 1.250,00 op basis
van het uursalaris conform de loonstrook van de
betreffende medewerker;
d. het verlies van waardevermeerdering van het in
bewerking zijnde materiaal mits sprake is van een
beschadiging van het betreffende materiaal en het
object door één en dezelfde gebeurtenis. Deze
waardevermeerdering wordt vergoed tot 10% van het
schadebedrag met een maximum per gebeurtenis van
€ 2.500,00.

De brutowinst (BW) wordt als volgt berekend:
1. Omzet:
Om de brutowinst te berekenen wordt uitgegaan van
een percentage van de omzet. Het percentage van de
brutowinst in de omzet wordt berekend over de
periode van 52 weken direct voorafgaand aan het
ontdekken van de schade met behulp van de volgende
formule:
BW% = (VL+NW) x 100% Omzet
BW% = Aandeel bruto winst in de omzet
VL
= Vaste lasten
NW
= Netto winst
2. Productie:
De brutowinst (BW) voor een specifiek gevaarsobject
wordt berekend aan de hand van het uurbedrag van het
gevaarsobject op basis van de volgende formule:
BW

36
36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

37

Uitsluitingen

37.3

Deze verzekering biedt naast de in rubriek 1 vermelde
uitsluitingen geen dekking voor:
Goederen en materiaal
verlies direct of indirect veroorzaakt door beschadiging,
bederf en achteruitgang in kwaliteit en waarde van
goederen of materiaal, waaronder grondstoffen,
halffabrikaten en gereed product, hetzij opgeslagen,
hetzij in behandeling;
Boete of andere bedingen
boete of schadevergoeding aan derden, contractueel of
uit andere hoofde verschuldigd;
Afschrijvingen
afschrijving op dubieuze debiteuren en op het door het
evenement vernietigde gevaarsobject;
Herstelkosten
de kosten van herstel of vervanging. Deze kosten zijn
wel verzekerd indien deze in overleg met verzekeraar
zijn gemaakt met als doel het voorkomen en/of beperken
van bedrijfsschade;
Software en data
de kosten van reconstructie van software en/of data.
Deze kosten zijn wel verzekerd indien deze in overleg
met verzekeraar zijn gemaakt met als doel het
voorkomen en/of beperken van bedrijfsschade;
‘Sowieso’ Bedrijfsschade
bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de
beschadiging aan of het verlies van het gevaarsobject niet
zou hebben plaatsgevonden.

37.4

37.5

Vergoeding van schade en kosten
Verzekeraar vergoedt tot het op het polisblad genoemde
jaarbelang per gebeurtenis op de volgende basis:

37.1

37.2

37.6

Keuze vergoeding
Verzekerde heeft de keuze of de bedrijfsschade berekend
wordt aan de hand van de gemiste productie of de
gemiste omzet. Verzekerde dient voor het verstrijken van
de eigen risico termijn zijn keuze kenbaar te maken aan
verzekeraar. De gekozen methode zal voor de gehele
uitkeringstermijn van toepassing zijn. Een verzekering op
basis van productie voor een gevaarsobject houdt
automatisch een keuze in voor de berekening van de
gemiste productie.
Berekening brutowinst

37.7

37.8

= Uurbedrag x uren per jaar

Vergoeding op basis van omzet verlies
In geval van omzetverlies wordt de omzet berekend over
de met de uitkeringstermijn vergelijkbare periode
gelegen in de 52 weken direct voorafgaand aan het
ontdekken van de schade. De berekende omzet wordt
verminderd met de in de uitkeringstermijn daadwerkelijk
gerealiseerde omzet. Het berekende omzetverlies wordt
vermenigvuldigd met het hiervoor
berekende
brutowinstpercentage ter vaststelling van de geleden
bedrijfsschade. Met de gemaakte extra kosten en de
eventuele gerealiseerde besparingen zal rekening worden
gehouden.
Vergoeding op basis productieverlies
In geval van productieverlies wordt de brutowinst van
het gevaarsobject berekend over de met de
uitkeringstermijn vergelijkbare periode gelegen in de 52
weken direct voorafgaand aan het ontdekken van de
schade. De berekende brutowinst wordt verminderd met
de in de uitkeringstermijn daadwerkelijk, al dan niet op
de andere machines, gerealiseerde productie. Het aldus
berekende productieverlies staat gelijk met de geleden
bedrijfsschade. Met de gemaakte extra kosten en de
eventueel gerealiseerde besparingen zal rekening worden
gehouden.
Maximale aanspraak bedrijfsschade
Indien ten gevolge van een gebeurtenis een of meerdere,
al dan niet apart genoemde, gevaarsobjecten aanleiding
vormen voor een aanspraak met betrekking tot
bedrijfsschade, is de werkelijke invloed van het getroffen
gevaarsobject of de getroffen gevaarsobjecten op de
omzet of productie bepalend. De vergoeding zal nooit
meer bedragen dan de werkelijk geleden bedrijfsschade.
Bijzondere omstandigheden
Bij de vaststelling van de genoemde bedragen in de
artikelen 37.3 of 37.4 zal rekening worden gehouden met
bijzondere omstandigheden die de productie/omzet of het
brutowinstpercentage zouden hebben beïnvloed, indien
de schade niet zou hebben plaatsgevonden.
Bedrijfsbeëindiging
In geval van geheel of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging
zal de uitkeringstermijn beperkt zijn tot maximaal tien
achtereenvolgende weken.
Eigen risico
Op de vergoeding, bedoeld in artikel 37.3 of 37.4 wordt
het eigen risico in mindering gebracht.
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37.9

Vergoeding boven het verzekerde bedrag
boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
a het bedrag van de vergoedingen overeenkomstig
artikel 35 b en c. Indien de eigen schadebehandelingskosten onder meerdere Rubrieken van deze
polis worden geclaimd, wordt hiervoor per
gebeurtenis tezamen nooit meer dan € 2.500,00
vergoed;
b de kosten van deskundige zoals bepaald in artikel 5.4.

39.8

39.9

39.10

38

Overdekking en onderverzekering

38.1

Overdekking
Indien gedurende de loop van het verzekeringsjaar het
jaarbelang toeneemt verleent verzekeraar dekking voor
het daaruit voortvloeiende meerdere belang, echter tot
een maximum van 30% van het verzekerde bedrag. Om
in aanmerking te komen voor deze overdekking dient
verzekerde binnen drie maanden na elk verzekeringsjaar
een verklaring van een registeraccountant aan
verzekeraar te overleggen waarin de werkelijke grootte
van het jaarbelang is vermeld. Deze opgave zal tevens
dienen als basis voor het jaarbelang van het lopende
verzekeringsjaar. Indien de accountantsverklaring
uiterlijk zes maanden na afloop van het betreffende
verzekeringsjaar nog niet is ontvangen komt de
overdekking van 30% te vervallen.
Onderverzekering
Indien het verzekerde jaarbelang, eventueel op basis van
artikel 38.1 vermeerderd met 30%, lager blijkt te zijn dan
het werkelijke jaarbelang, zal vergoeding van de
bedrijfsschade en de extra kosten, als bedoeld in artikel
37.3 en 37.4 plaatsvinden naar evenredigheid.

38.2

39.11

39.12

39.13

DEFINITIES

39.14

39

Definities

39.1

Atoomkernreacties
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
Aankoopwaarde
Het, op de dag van de aankoop, benodigde bedrag voor
het verkrijgen van een object, vermeerderd met de kosten
van transport, bedrijfsklaar opstellen en eventuele
rechten en belastingen.
Bedrijfsschade
De vermindering van de brutowinst veroorzaakt door een
gehele of gedeeltelijke stilstand van het bedrijf.
Bereddingskosten
De kosten van maatregelen en schade aan zaken die bij
het nemen van deze maatregelen worden ingezet die door
of vanwege een verzekerde worden getroffen en
redelijkerwijze noodzakelijk zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van door de verzekering gedekte schade
af te wenden of te beperken.
Beschadiging
Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende
verandering van vorm of structuur, die naar
verkeersopvattingen de gaafheid kenmerkt van de
stoffelijke zaak.
Braak
Het met geweld en met zichtbare beschadiging verbreken
van een afsluiting.
Diefstal
Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren, met
het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen.

39.2

39.3

39.4

39.5

39.6

39.7

39.15

39.16
39.17

39.18

39.19

39.20

39.21

Brutowinst
De vaste lasten vermeerderd met de netto winst
respectievelijk verminderd met het nettoverlies. Dit is
gelijk aan de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten
verminderd met de variabele lasten.
Dagwaarde
De taxatie, nieuw-, aankoopwaarde onder aftrek van een
redelijk bedrag wegens waardevermindering door
veroudering en slijtage.
Data
Elk gegeven van een muteerbaar werkbestand dat door
een informatie verwerkende installatie kan worden
gelezen, verwerkt of uitgevoerd, en vastgelegd kan
worden op informatiedragers, met uitzondering van
software.
Eigen risico
Het bedrag dat per gebeurtenis voor rekening van
verzekerde blijft.
Voor de rubriek(en):
a 1, 2 en 3 is dit het bedrag dat als zodanig op het
polisblad en/of de objectenlijst is vermeld;
b 4 wordt het bedrag bepaald door de eigen risico
termijn om te rekenen op basis van de gekozen
schadevergoedingsmethode. In geval van schade
onder meerdere rubrieken, zal slechts éénmaal een
eigen risico – en wel het hoogst toepasselijke - op het
totale schadebedrag in mindering worden gebracht.
Eigen schadebehandelingskosten
De kosten die verzekerde maakt voor het behandelen van
de schade op basis van het uursalaris zoals vermeld op de
loonstrook van de betreffende medewerker.
Eigen risico termijn
Het aantal dagen dat als zodanig op het polisblad en/of
de objectenlijst is vermeld.
Extra Kosten
De kosten die worden gemaakt om bedrijfsschade te
voorkomen dan wel te beperken.
Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verbandhoudende
voorvallen met één en dezelfde oorzaak.
Gevaarsobjecten
De in de objectenlijst als zodanig aangemerkte objecten.
Jaarbelang
Het voor bedrijfsschade (Rubriek 4) op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag aan bruto winst over een
jaar. Het jaarbelang is gebaseerd op de bruto winst naar
keuze, uitgaande van:
a de omzet;
b het uurbedrag van een gevaarsobject.
Op de objectenlijst wordt het jaarbelang uitgesplitst per
gevaarsobject.
Nettowinst
Het verschil tussen de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten en alle aan de bedrijfsactiviteiten verbonden
kosten.
Nieuwwaarde
Het bedrag voor het verkrijgen van een nieuw object van
dezelfde soort en kwaliteit, vermeerderd met de kosten
van transport, bedrijfsklaar opstellen, eventuele rechten
en belastingen.
Object
Een verzekerd object of dat gedeelte van een verzekerd
object dat als autonome unit functioneert.
Omzet
Bedragen die aan verzekerde betaald of verschuldigd zijn
voor verkochte- en/of geleverde zaken en/of voor
verleende diensten.
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39.22

39.23

39.24

39.25
39.26

39.27

39.28

39.29

39.30

39.31

39.32
39.33

39.34

Onderhoudscontract
Een contract dat voorziet in de naleving van de
voorschriften van de fabrikant om het goed functioneren
van het object in stand te houden. Het contract dient
minimaal te voorzien in het jaarlijks controleren, reinigen
en afstellen van het object.
Opruimingskosten
De kosten voor demontage, wegruimen en afvoeren van
het object, die niet al in de normale herstelkosten zijn
begrepen en die het noodzakelijke gevolg zijn van een
gedekte schade.
Premier risquebedrag
Het bedrag dat, in geval van schade, maximaal wordt
vergoed ongeacht de werkelijke waarde van het
verzekerde belang.
Schade
Beschadiging of verlies van een object.
Software
Onder software wordt verstaan:
a besturingsprogrammatuur die één geheel vormt met
het object om het object te laten doen functioneren;
b toepassingsprogrammatuur:
1 standaard toepassingsprogrammatuur: in de legale
handel verkregen applicatie voor een specifieke
toepassing, die direct op het object geïnstalleerd
kan worden;
2 maatwerk toepassingsprogrammatuur: de voor een
specifieke toepassing op maat aangepaste of
geschreven applicatie.
Storing
Een acute onderbreking of hapering van de werking van
het object zonder dat eenduidig een beschadiging is vast
te stellen.
Uitkeringstermijn
De termijn waarbinnen de bedrijfsschade wordt vergoed.
Deze begint op het moment van ontdekking van de
schade en eindigt op het moment dat de schade aan het
gevaarsobject bij schadevergoeding op basis van:
a productieverlies: is opgeheven;
b omzetverlies: de omzet niet meer beïnvloedt.
De periode per gebeurtenis waarbinnen de bedrijfsschade
wordt vergoed zal nooit langer zijn dan de in de polis
vermelde uitkeringstermijn
Vaste lasten
De kosten die niet direct afhankelijk zijn van het niveau
van de bedrijfsactiviteiten.
Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en
met wie verzekeraar deze verzekering is aangegaan.
Verzekeraar
Verzekeraar is de in de polis genoemde risicodrager of
risicodragers in geval van co-assurantie ieder voor het
door hen geaccepteerde aandeel.
Verzekerde
Dezelfde als verzekeringnemer tenzij anders is vermeld.
Verzekerde objecten
De objecten, die zijn omschreven of aangemerkt op het
polisblad en/of de bijbehorende objectenlijst, voor zover
niet van de verzekering uitgesloten.
Verzekerd bedrag
Het als zodanig op het polisblad en/of in de objectenlijst
vermelde bedrag.
-0-0-0-0-0-0-
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