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Verzekeringsvoorwaarden

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.
Deze verzekeringsvoorwaarden behoren onlosmakelijk bij de
voorwaarden elektronicaverzekeringen ELV08 en module EL08 Eltron
of de voorwaarden machinebreukverzekeringen MBV08 en de module
MB08. Waar in deze verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over
de algemene voorwaarden worden deze verzekeringen bedoeld.
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1
Begripsomschrijvingen
Specifiek met betrekking tot de module technische bedrijfsschade
wordt aanvullend op de algemene voorwaarden bepaald dat in die
module wordt verstaan onder:
1.1
Bedrijfsschade
het verlies dat verzekerde lijdt door het improductief worden van alle
vaste lasten, vermeerderd met de gederfde netto winst, respectievelijk
verminderd met het bespaarde netto verlies, ten gevolge van schade
aan verzekerde gevaarsobjecten;
1.2
Boekjaar
een periode gedurende 52 achtereenvolgende weken, waarvan aan
het einde de boekhouding wordt afgesloten;
1.3
Extra bedrijfskosten
de extra kosten die, in overleg met de verzekeraar, door de verzekerde
zijn gemaakt om in geval van een gedekte schade het verlies van
productie en/of omzet te voorkomen dan wel te verminderen;
1.4
Gevaarsobjecten
de verzekerde zaken, zijnde 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 operatingprogrammatuur;
1.5
Jaarbedrag
het voor de productie of omzet te verwachten bedrag aan alle vaste
lasten, vermeerderd met de netto winst of verminderd met het netto
verlies over het komende boekjaar. Dit jaarbedrag wordt berekend
zonder rekening te houden met onder deze verzekering gedekte
storingen.
1.6
Netto verlies
de som van vaste en variabele lasten verminderd met de inkomsten;

1.7
Netto winst
het verschil tussen de inkomsten uit het bedrijf verminderd met de
vaste en variabele lasten;
1.8
Omzet
aan verzekerde betaalde of verschuldigde bedragen voor verkochte
zaken en/of verleende diensten;
1.9
Productie
de verwachte opbrengst van de in het bedrijf van verzekerde, met het
(de) in het polisblad en/of de machinelijst omschreven gevaarsobject(en),
geproduceerde zaken en/of diensten;
1.10
Uitkeringstermijn
a de termijn die ligt tussen het tijdstip waarop de verzekerde zaken
voor verzekerde beperkt dan wel onbruikbaar zijn geworden als
gevolg van een gedekte schade, en het tijdstip waarop de
gedwongen stilstand of verminderde werking van de verzekerde
zaken is opgeheven;
b de periode per gebeurtenis waarover uitkering wordt verleend zal
nooit langer zijn dan de in het polisblad vermelde uitkeringstermijn;
1.11
Variabele lasten
de lasten die afhankelijk van verhoging en verlaging van productie en/
of omzet (nagenoeg) evenredig daarmee stijgen en dalen en waarvan
mag worden verwacht dat deze na een schade niet of niet meer
betaalbaar zijn. Hieronder worden ondermeer verstaan de volgende
lasten voor zover zij in het bedrijf van verzekerde voorkomen:
emballage, transport, inkoop van grond- en hulpstoffen, B.T.W. en
lasten wegens door derden bewezen diensten;
1.12
Vaste lasten
de lasten die, noodzakelijk voor de uitoefening van het bedrijf, niet in
evenredigheid met de productie en/of omzet stijgen of dalen en
waarvan mag worden verwacht dat deze na een schade betaalbaar
blijven. Hieronder worden onder meer verstaan de volgende lasten
voor zover zij in het bedrijf van verzekerde voorkomen: abonnementen,
lidmaatschappen en contributies, accountantskosten, afschrijving op
alsmede onderhoudskosten en huur van gebouwen, machines en
transportmiddelen, belastingen, druk-, advertentie- en reclamekosten,
gratificaties, honoraria van directie en commissarissen, kosten voor
octrooien/ patenten en rechtsbijstand, pensioenen, reiskosten, rente op
banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen, salarissen van
personeel inclusief de sociale lasten, telecommunicatie- en portokosten, verzekeringspremies, vastrecht voor elektriciteit, gas en water;
1.13
Verzekerd belang
het totaal van netto winst en alle vaste lasten dan wel alle vaste lasten
minus netto verlies.
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.
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.
1

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.
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 verzekering
nemer 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 danwel 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.
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6
Verplichtingen
a Voorzorgsmaatregelen
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.
De verzekeraar is niet tot uitkering verplicht indien de verzekerde
een in de voorwaarden gestelde verplichting niet is nagekomen

2

Module Technische Bedrijfsschade TB08
7
Dekking
7.1
Omschrijving van de dekking
Met inachtneming van artikel 7.1 en 7.5 van de module EL08 Eltron of
module MB08 Machinebreuk, afhankelijk waarnaar op het polisblad
wordt verwezen, vergoedt de verzekeraar gedurende de uitkerings
termijn de bedrijfsschade en/of extra bedrijfskosten die voortvloeien
uit een, tijdens de verzekeringstermijn ontdekte en volgens de
bijbehorende module EL08 Eltron of module MB08 Machinebreuk,
gedekte schade aan één of meer op het polisblad en/of de machine
lijst vermelde gevaarsobjecten.
7.2
Overdekking
Indien gedurende de loop van de verzekering het verzekerd belang
toeneemt, wordt verzekeraar geacht risico te lopen voor het daaruit
voortvloeiende meerdere bedrag, echter tot een maximum van 30%
van het verzekerd bedrag.
7.3
Onderverzekering
Indien blijkt dat ten tijde van het ontdekken van de schade het
verzekerd bedrag, vermeerderd met 30%, lager is dan het jaarbedrag,
dan is verzekeraar slechts gehouden tot vergoeding van
bedrijfsschade en/of extra bedrijfskosten naar evenredigheid van het
verzekerd bedrag vermeerderd met 30% tot het werkelijke jaarbedrag.
8
Uitsluitingen
Voor de omschrijving van de onder deze verzekering geldende
uitsluitingen wordt gewezen naar artikel 8 van module EL08 Eltron
of module MB08 Machinebreuk. In aanvulling op deze uitsluitingen,
behoudens de uitsluitingen 8.10 van module EL08 Eltron en 8.11 van
module MB08 Machinebreuk, zijn van deze verzekering tevens uitgesloten:
8.1
Beschadiging
verlies direct of indirect veroorzaakt door beschadiging (waaronder
begrepen bederf, achteruitgang in kwaliteit en waarde) van zaken of
materiaal, waaronder grondstoffen, halffabrikaten, en gereed product,
hetzij opgeslagen of in behandeling;
8.2
Derden
boete of schadevergoeding aan derden, hetzij contractueel of uit
andere hoofde verschuldigd;
8.3
Afschrijving
afschrijving op dubieuze debiteuren en op het (de) door de schade
veroorzakende gebeurtenis vernietigde gevaarsobject(en);
8.4
Herstelkosten
herstelkosten van beschadigde gevaarsobject(en).
9
Schade
9.1
Schadevergoeding
a Basis schadevaststelling
Ingeval van een bij deze polis gedekte bedrijfsschade, wordt in
onderling overleg vastgesteld of de schaderegeling op basis van
omzet- dan wel productievermindering zal geschieden. De gekozen
methode is bindend voor de gehele uitkeringstermijn.
b Berekening schade-omvang
Wanneer verzekerde, ondanks de maatregelen om het verlies van
productie te voorkomen of te verminderen, er niet in slaagt het
bedrijf geheel of gedeeltelijk op gang te houden zal voor berekening
van de bedrijfsschade worden uitgegaan van alle vaste lasten,
vermeerderd met de gederfde netto winst respectievelijk verminderd
met het bespaarde netto verlies berekend over 52 onmiddellijk aan
de ontdekking van de materiële schade voorafgaande weken.
Op basis van het aldus berekende bedrag vergoedt verzekeraar de
bedrijfsschade als gevolg van de gemiste omzet/productie.
c Bijzondere omstandigheden
Bij vaststelling van de schadevergoeding wordt rekening gehouden
met bijzondere omstandigheden die, indien de schade niet zou
hebben plaatsgevonden, een vermeerdering of vermindering van de
te verwachten omzet of productie ten gevolge zouden hebben.
d Eigen risico/bespaarde kosten
Per gebeurtenis wordt het in het polisblad en/of de machinelijst
genoemde aantal dagen eigen risico in geld herleid en op de
vergoeding in mindering gebracht, als ook de door stilstand/
stagnatie bespaarde kosten.
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e Beperking uitkeringstermijn
1 Indien het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf van verzekerde
na optreden van een schade definitief wordt gestaakt of
geliquideerd, vervalt deze verzekering zonder dat enige restitutie
van reeds betaalde of kwijtschelding van nog niet betaalde, doch
reeds verschuldigde, premie zal plaatsvinden. In dat geval blijven
de eventueel met betrekking tot deze schade ontstane aanspraken
van verzekerde onder deze polis voor het gestaakte of te liquideren
bedrijf of gedeelte van het bedrijf onverminderd van kracht, met
dien verstande dat de uitkeringstermijn beperkt zal zijn tot tien
achtereenvolgende weken.
2 Indien verzekerde na optreden van een schade de betreffende
gevaarsobject niet vervangt of wanneer binnen acht weken na de
schadeveroorzakende gebeurtenis nog geen pogingen zijn
gedaan het gevaarsobject te repareren of te vervangen, zal de
uitkeringstermijn worden beperkt tot tien achtereenvolgende
weken, gerekend vanaf het moment van de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
9.2
Verzekerd bedrag na schade
a Na een schade blijft het verzekerd 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 gevallen als bedoeld in artikel
9.1.e sub 1 en sub 2, waarbij tevens geldt dat geen vermindering of
restitutie van premie plaatsvindt.

3

15 280 08-04 WV

4

