NBP Machinebreukverzekering MBV08
Verzekeringsvoorwaarden
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De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, modules,
bijzondere voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
1
Begripsomschrijvingen
In deze verzekering wordt verstaan onder:
1.1
Atoomkernreacties
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;
1.2
Dagwaarde
het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen
van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met dezelfde of
vergelijkbare technische specificaties onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door gebruik of slijtage danwel
technische- en/of economische veroudering;
1.3
Data
gegevens van een muteerbaar werkbestand die vanaf een
informatiedrager, door een informatieverwerkende installatie, kunnen
worden gelezen, verwerkt, of uitgevoerd met uitzondering van
systeem- en operatingprogramma’s;
1.4
Diefstal na braak
het wegnemen van zaken die een ander toebehoren met het oogmerk
zich deze zaken wederrechtelijk toe te eigenen na braak (d.w.z. dat
uiterlijke sporen van braak moeten zijn te constateren), aan het
gebouw respectievelijk een daarmee binnenshuis gemeenschap
hebbend gebouw, waar verzekerde zaken zich bevinden
overeenkomstig het polisblad en/of machinelijst;
1.5
Eigen risico
het op het polisblad, en/of machinelijst, genoemde bedrag c.q. aantal
dagen dat bij elke gebeurtenis niet voor vergoeding in aanmerking komt;
1.6
Gebeurtenis
een gebeurtenis of een serie met elkaar verband houdende
gebeurtenissen die op dezelfde tijd plaatsvinden en één en dezelfde
oorzaak hebben;
1.7
Informatiedrager
het medium waarop en waarvan data herhaaldelijk, door de
informatieverwerkende installatie, kan worden vastgelegd,
gemuteerd, verwerkt en gelezen;
1.8
Materiële schade
schade als gevolg van een fysieke aantasting van de verzekerde zaak,
door een gebeurtenis, welke zich manifesteert in een blijvende
verandering van vorm of structuur met nadelig effect.
Onder materiële schade wordt niet verstaan verminking, verandering
of wissen van data, systeemoperating- en toepassingsprogrammatuur;
1.9
Molest
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. Deze 6 vormen van molest, alsmede de definitie
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage;
1.10
Nieuwwaarde
het bedrag, zonder korting, benodigd voor het verkrijgen en
bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met
dezelfde of vergelijkbare technische specificaties;
1.11
Onderhoudscontract
een overeenkomst tussen verzekeringnemer en de fabrikant,
leverancier, installateur, Third Party Maintenance (T.P.M.) of
verhuurder, waarin wordt bepaald dat onderhoudscontractant de
verzekerde zaak in goede bedrijfsvaardige toestand houdt. In de
overeenkomst dient, op kosten van de onderhoudscontractant,
begrepen te zijn het verrichten van:
a preventief onderhoud: inspectie en afstelling van de verzekerde
zaak ter voorkoming van storingen;

b correctief onderhoud: herstellen van storingen en/of
beschadigingen die door normaal gebruik, zonder inwerking van
buitenaf, aan de verzekerde zaak, zijn ontstaan;
c modificaties: het aanbrengen van standaard in te bouwen
wijzigingen van door de fabrikant of leverancier voorgeschreven
aanpassingen;
1.12
Opruimingskosten
kosten voor afbraak, wegruimen, afvoeren en vernietigen van
verzekerde zaak, die het noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis
waartegen verzekerd is.
Onder opruimingskosten worden niet verstaan de kosten van het
wegnemen van bodem-, water- en luchtverontreinigingen;
1.13
Systeem- en/of operatingprogrammatuur
door de fabrikant of leverancier geïntegreerde of te integreren
programma’s, die van fundamenteel belang zijn voor de werking en
het onderhoud van het systeem, en niet gevoelig zijn voor stroom
storing of stroomuitval.
Deze programma’s vormen een verbinding met de toepassings
programma’s;
1.14
Te verzekeren bedrag
per verzekerde zaak de nieuwwaarde in nieuwe en ongebruikte staat
vermeerderd met transport- en installatiekosten, rechten en eventueel
niet verrekenbare B.T.W.;
1.15
Toepassingsprogrammatuur
a geautoriseerd gebruik van in de officiële handel verkrijgbare
standaard toepassingsprogramma’s, met uitzondering van
spelprogrammatuur;
b individueel, in opdracht van en/of door gebruiker zelf, ontwikkelde
c.q. aangepaste toepassingsprogramma’s waarvan de ontwikkeling
is afgesloten en door middel van testen is vastgesteld dat deze
zonder problemen toepasbaar zijn;
1.16
Vervangingswaarde
het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen
van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties
inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de
beschadigde of verloren gegane zaken;
1.17
Verzekerd belang
het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit
hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen
van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid daarvoor;
1.18
Verzekerde
verzekeringnemer en/of - indien dit uit het polisblad blijkt - een
andere (natuurlijke of rechts-) persoon dan verzekeringnemer wiens
belang in de verzekeringsovereenkomst wordt verzekerd;
1.19
Verzekerde zaken
de machines, installaties of apparatuur als omschreven op het
polisblad, en/of de daarbij behorende machinelijst, inclusief de
daarin geïntegreerde of te integreren systeem- en/of operating
programmatuur.
2
Dekking
Voor de omschrijving van de dekking wordt verwezen naar de op het
polisblad van toepassing verklaarde modules en/of clausules.
3
Uitsluitingen
Voor de omschrijving van de uitsluitingen wordt verwezen naar de op
het polisblad van toepassing verklaarde modules en/of clausules.
4
Schade
4.1
Beredding
a Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde van de verwezenlijking
van het risico of het ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort
te zijn, is elk hunner, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is,
verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die
tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.
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b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekering
nemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs
geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te
wenden waarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt,
of om die schade te beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen
te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in
artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
geschaad.
d De vergoeding van kosten als bedoeld onder b van dit artikel zal
tezamen met de mogelijke dekking niet de maximale dekking als
overeengekomen voor het evenement plus 50% daarvan overstijgen.
4.2
Verplichtingen in geval van schade
Zodra verzekerde kennis draagt van een omstandigheid die voor
verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht:
a de schade onmiddellijk na het ontdekken aan de verzekeraar te
melden en reparatie of vervanging alleen na overleg met de
verzekeraar te laten uitvoeren;
b de schade daarna onder vermelding van bijzonderheden schriftelijk
te bevestigen;
c aan de verzekeraar alle gewenste inlichtingen te verstrekken;
d de verzekeraar inzage te verlenen in boeken en bescheiden aan de
hand waarvan de schade en de omvang van de te verlenen
vergoeding(en) kan c.q. kunnen worden vastgesteld;
e beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te
houden voor inspectie.
4.3
Schaderegeling
a De schade zal in onderling overleg of door een door de verzekeraar
te benoemen expert worden vastgesteld.
Verzekerde heeft het recht om zelf ook een expert te benoemen. De
twee experts zullen vooraf gezamenlijk een derde expert benoemen
voor het geval zij niet tot overeenstemming kunnen komen. Deze
derde expert zal de schade vaststellen die binnen de grenzen van de
beide taxaties moet liggen.
b Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor
verzekeraar geen verplichting tot schadevergoeding in.
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5
Wijzigingen en einde van de verzekering
5.1
Wijziging van risico
Vindt in het bedrijf, aan de verzekerde zaak of anderszins (waaronder
eigendomsoverdracht van het bedrijf of delen daarvan) een
verandering plaats die van invloed is c.q. kan zijn op het risico dan
dient verzekeringnemer en/of verzekerde dit onmiddellijk aan de
verzekeraar te melden. Wordt dit nagelaten dan vervalt de aanspraak
op schadevergoeding, tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde
bewijst dat er geen verband is tussen de verandering en het ontstaan
of vergroten van de schade.
De verzekeraar heeft bij risicowijziging het recht premie en/of
voorwaarden vanaf de wijzigingsdatum te herzien dan wel de
verzekering geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
5.2
Automatisch einde van de verzekering
Deze verzekering eindigt automatisch en zonder opzegging zodra
verzekeraar schade aan alle verzekerde zaken heeft vergoed volgens
de regeling totaal verlies als omschreven in artikel 9.1a van deze
verzekering.
6
Verplichtingen
a Voorzorgsmaatregel
Verzekerde is verplicht alle voorzorgen te nemen om de verzekerde
zaken in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, schade te
voorkomen en zorg te dragen, dat de wettelijke bepalingen en de
voorschriften van de bevoegde autoriteiten en/of leveranciers
betreffende het bezit en gebruik van deze zaken in acht worden
genomen.
b Inspecties
De verzekeraar of haar vertegenwoordigers zijn gerechtigd de
verzekerde zaken te inspecteren. Verzekerde is verplicht daarbij alle
medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen te verstrekken.
2

De verzekeraar is niet tot uitkering verplicht indien de verzekerde
een in de voorwaarden gestelde verplichting niet is nagekomen.
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7
Dekking
7.1
Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt een plotselinge en onvoorziene materiële schade
aan de verzekerde zaken, ongeacht of dit is veroorzaakt door eigen
schuld, enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de
verzekerde zaken zelf alsmede diefstal na braak van de verzekerde
zaken.
7.2
Onderverzekering
a Indien blijkt, dat ten tijde van het ontdekken van de schade het
verzekerd bedrag van betreffende zaak lager is dan de alsdan
geldende nieuwwaarde, zal het verzekerd bedrag worden verhoogd
tot maximaal 115%.
b Is de werkelijke nieuwwaarde méér dan 115% van het vermelde
verzekerd bedrag, dan is verzekeraar slechts gehouden tot
vergoeding van het verzekerd bedrag in evenredigheid van het
verzekerd bedrag vermeerderd met 15% tot de werkelijke
nieuwwaarde.
7.3
Overdekking
Wijzigingen en/of uitbreidingen van bestaande of aanschaf van
nieuwe soortgelijke zaken, als op deze polis verzekerd, gedurende de
loop van het verzekeringsjaar en waarvan op dat moment nog geen
opgave aan de verzekeraar is gedaan, zijn meeverzekerd tot maximaal
10% boven het verzekerd bedrag.
7.4
Dekking boven het verzekerd bedrag
a Opruimingskosten
Deze kosten worden vergoed boven het verzekerde bedrag van de
betreffende verzekerde zaak, echter tot maximaal 10% daarvan.
b Honoraria en kosten van experts
De kosten van de contra-expert zijn voor rekening van verzekeraar
voor zover ze de kosten van de expert van de verzekeraar niet
overtreffen.
7.5
Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht zolang de verzekerde zaken binnen de op
het polisblad en/of de machinelijst genoemde gebouwen en/of
terreinen:
a in bedrijf zijn, dan wel klaar zijn voor gebruik. Zaken zijn klaar voor
gebruik als deze na beëindiging van testen, en indien van
toepassing, na beëindiging van proefdraaien, voldoen aan de van
toepassing zijnde normen;
b worden gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, gereviseerd dan wel
verplaatst, als ook gedurende het hiermede verband houdende
demonteren en opnieuw monteren. Indien dit noodzakelijkerwijs
elders binnen Nederland moet geschieden, blijft de verzekering
onverminderd van kracht. Schade tijdens transport (inclusief laden
en lossen) naar en van het betreffende adres is uitdrukkelijk
uitgesloten.
8
Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
8.1
Brand, ontploffing en blikseminslag
schade door brand, ontploffing en blikseminslag zoals omschreven in
de Nederlandse Beursbrandpolis;
8.2
Molest
schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest;
8.3
Atoomkernreacties
schade door atoomkernreacties onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.
De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radio-actieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat
een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radio-actieve stoffen door het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn
afgegeven. Voor zover krachtens de Wet een derde voor geleden
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schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.
Onder ‘Wet’ is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225). Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van bedoelde Wet;
8.4
Bezwijken of overlopen
schade, direct of indirect veroorzaakt door het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen;
8.5
Instorting of verzakking
schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen,
grondverzakking, aardverschuiving, aardbeving, vulkanische
uitbarsting of andere natuurrampen.
Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarstingen hebben
geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan
die verschijnselen is toe te schrijven;
8.6
Opzet
schade veroorzaakt met opzet of goedvinden van de verzekerde, de
directie of de verantwoordelijke bedrijfsleider, alsmede schade ten
gevolge van experimenten, overbelasting en beproevingen, welke
abnormale toestanden met zich meebrengen en welke geschieden op
last van eerder genoemde partijen;
8.7
Slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander bederf
schade door slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk
bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale
gebruik van de verzekerde zaken, met dien verstande dat deze
uitsluiting geldt voor die onderdelen, welke uitsluitend en alleen uit
dien hoofde vervangen dienen te worden;
8.8
Esthetische gebreken
schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen
of deuken;
8.9
Extra kosten vervanging of herstel
extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen alsmede kosten
wegens het uitvoeren van voorlopige reparaties;
8.10
Revisie, veranderingen, verbeteringen of onderzoek
kosten voor revisie, veranderingen, verbeteringen of een onderzoek
ter gelegenheid van een onder deze polis gedekte schade, maar die
met deze schade geen verband houden;
8.11
Verhaalbare schade
schade verhaalbaar op grond van enig leverings-, garantie-, of
onderhoudscontract of enig andere overeenkomst;
8.12
Gebruiks- of verbruiksstoffen
schade die betrekking heeft op het verlies van gebruiks- of verbruiks
stoffen, zoals vloeistoffen, gassen, chemicaliën, smeermiddelen,
filter- en contactmassa’s en dergelijke;
8.13
Fundering, metselwerk, bouw- en/of constructie
werkzaamheden
schade aan fundering, metselwerk, het verrichten van bouw- en/of
constructiewerkzaamheden, verband houdende met een gedekt
evenement, tenzij anders is overeengekomen;
8.14
Schade bestaande uit herstellen of vervangen
schade die bestaat uit het herstellen of vervangen van:
a losse onderdelen zoals lampen, kettingen, snaren, staaldraden,
riemen, linten en dergelijke;
b verwisselbare gereedschappen zoals boren, frezen, zagen, messen,
stempels en dergelijke;
c hulpstukken zoals matrijzen, mallen, stelstukken,
opspangereedschap en dergelijke tenzij anders is overeengekomen;
d beveiligingen, zoals (smelt)zekeringen, breekpennen, breekassen
en dergelijke;
e niet metalen onderdelen, alsmede bekledingen van kunststof,
rubber, vilt, textiel en dergelijke;
Van de verzekerde zaken zijn niet uitgesloten isolatie van
elektrische machines, elektrische schakel- en besturingsunits,
niet-metalen tandwielen en dergelijke.
8.15
Elektronenbuizen
schade aan elektronenbuizen, zoals beeldbuizen, röntgenbuizen,
laserbuizen en dergelijke tenzij anders is overeengekomen;
8.16
Data op informatiedragers
schade aan of verlies van data op informatiedragers en de daardoor
ontstane extra kosten, tenzij anders is overeengekomen;

8.17
Verwisselbare informatiedragers
schade aan of verlies van verwisselbare informatiedragers tenzij de
materiële waarde van deze zaken op het polisblad en/of de machine
lijst wordt vermeld.
9
Schade
9.1
Schadevergoeding
a Bij totale beschadiging of verlies
De verzekeraar vergoedt een bij deze polis gedekte schade op de
volgende basis: in geval van totale beschadiging of verlies (d.w.z.
wanneer herstel- of vervangingskosten de dagwaarde van de
verzekerde zaak onmiddellijk voor de gebeurtenis te boven gaan)
de dagwaarde met een minimum van 20% van de nieuwwaarde, of
de vervangingswaarde wanneer deze lager is.
b Bij gedeeltelijke schade
In geval van een gedeeltelijke schade het bedrag van de normale
herstelkosten, welke gemaakt moeten worden om de beschadigde
zaak of het betrokken onderdeel daarvan weer in een bedrijfs
vaardige toestand te brengen, met als maximum hetgeen in geval
van een totaal verlies (als vermeld in artikel 9.1 a) moet worden
betaald. Hieronder zijn tevens begrepen de kosten voor
demontage, transport inclusief verzekering en eventuele rechten,
volgens de overgelegde rekeningen.
c Eigen risico
Schadevergoeding als vermeld in 9.1a en 9.1b wordt verminderd
met de waarde van de eventuele restanten, benevens het in het
polisblad en/of de machinelijst vermelde eigen risico.
9.2
Verzekerd bedrag na schade
a Na een schade blijft het verzekerde bedrag, indien juist,
onverminderd gehandhaafd, over de uitgekeerde schadevergoeding
zal geen aanvullende premie verschuldigd zijn.
b Het gestelde in 9.2 a geldt niet in geval van een totaal verlies,
waarbij tevens geldt dat geen vermindering of restitutie van premie
plaatsvindt.
c Bij onderverzekering, uitbreiding en voor nieuw aangeschafte zaken
waarvan nog geen opgave aan de verzekeraar is gedaan wordt het
verzekerde bedrag aangepast. Over het meerdere zal aanvullende
premie verschuldigd zijn.
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