ELECTRONICAVERZEKERING VOOR
BEDRIJVEN
Model EEL 02-1

Voorwaarden van verzekering
ARTIKEL 1

ARTIKEL 2
2.1 Uitgebreide dekking (indien van toepassing)
2.1.1 AMEV vergoedt de schade door beschadiging of
verlies van een verzekerd object, of een gedeelte
hiervan, als gevolg van:
a. enig van buiten aankomend onheil, hoe ook
genaamd;
b. enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de
natuur van een verzekerd object zelf onmiddellijk
voortspruitende.
2.1.2 De verzekering is uitsluitend van kracht indien de
verzekeringnemer voor de verzekerde objecten een
onderhoudscontract heeft gesloten.
AMEV heeft het recht inzage van dit contract te
vragen. Bij wijziging of beëindiging van het onderhoudscontract dient de verzekeringnemer AMEV
onmiddellijk in te lichten; in dit geval is artikel 10 van
toepassing.
Onder een onderhoudscontract in de zin van deze
verzekering wordt verstaan een contract op grond
waarvan de verzekeringnemer recht heeft op:
a. periodieke onderhoudsbeurten;
b. kosteloos herstel van beschadigingen (waaronder begrepen het vervangen van onderdelen)
voor zover de beschadiging niet is ontstaan door
enig van buiten aankomend onheil.
2.1.3 Ten aanzien van geheel of gedeeltelijk verlies van een
verzekerd object of een gedeelte hiervan tengevolge
van diefstal of een poging daartoe, geeft de verzekering uitsluitend dekking, mits de dader zich toegang
tot het gebouw, waarin de verzekerde objecten zich
bevinden, heeft verschaft of heeft trachten te verschaffen door braak van buiten af ten opzichte van
bedoeld gebouw (zgn. "buitenbraak").

Geldigheidsgebied
1.1

1.2

Indien op het polisblad achter "geldigheidsgebied" onder a.
een adres is vermeld, is de verzekering van kracht tijdens
verblijf van de verzekerde objecten in de gebouwen en op de
terreinen van dit adres, voorzover de objecten in bedrijf zijn
dan wel bedrijfsklaar zijn opgesteld.
1.1.1 De verzekering blijft van kracht indien de verzekerde
objecten binnen de bedoelde gebouwen en terreinen
worden gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd,
gereviseerd of verplaatst, alsmede tijdens de daartoe
benodigde demontage en montage.
1.1.2 Tevens blijft de verzekering van kracht tijdens het voor reparatie of onderhoud van de verzekerde
objecten - noodzakelijke vervoer tussen het op het
polisblad achter "geldigheidsgebied" vermelde adres
en het adres van de reparateur of de leverancier,
mits dit vervoer plaatsvindt voor rekening en risico
van de verzekeringnemer.
Indien op het polisblad achter "geldigheidsgebied" onder b.
een gebied is vermeld, is de verzekering van kracht tijdens
vervoer en verblijf van de verzekerde objecten onverschillig
waar binnen dit gebied.
1.2.1 Wanneer de verzekerde objecten worden vervoerd
tussen 8.00 uur en 22.00 uur en tijdens het vervoer
onbeheerd in een vervoermiddel worden achtergelaten, dan is het risico van diefstal uitsluitend
gedekt:
a. na braak aan de afgesloten kofferbak waarin de
verzekerde objecten, van buitenaf niet zichtbaar,
zijn opgeborgen;
b. indien het vervoermiddel, waarin de verzekerde
objecten zich bevinden niet beschikt over een
kofferbak, na braak aan het vervoermiddel, mits
de verzekerde objecten van buitenaf niet zichtbaar zijn en verder alle maatregelen zijn getroffen
ter voorkoming van schade.
Ingeval van schade door diefstal uit een vervoermiddel dient door de verzekeringnemer te worden
aangetoond dat:
- er braak heeft plaatsgevonden aan de kofferbak
in het geval a., of aan het vervoermiddel in het
geval b.;
- de verzekerde objecten van buitenaf niet zichtbaar waren;
- geen veiliger maatregelen hadden kunnen
worden getroffen.
1.2.2 Wanneer de verzekerde objecten tussen 22.00 uur
en 8.00 uur onbeheerd in een vervoermiddel worden
achtergelaten, dan is het risico van diefstal uitsluitend
gedekt indien het vervoermiddel is gestald in een
afgesloten ruimte.

2.2
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Standaarddekking (indien van toepassing)
AMEV vergoedt de schade door beschadiging of verlies van
een verzekerd object, of een gedeelte hiervan, als gevolg van:
a. enig van buiten aankomend onheil, hoe ook genaamd;
b. brand, ontploffing of kortsluiting door enig gebrek, eigen
bederf of uit de aard en de natuur van een verzekerd
object zelf onmiddellijk voortspruitende. Ten aanzien van
geheel of gedeeltelijk verlies van een verzekerd object of
een gedeelte hiervan tengevolge van diefstal of een
poging daartoe, geeft de verzekering uitsluitend dekking,
mits de dader zich toegang tot het gebouw, waarin de
verzekerde objecten zich bevinden heeft verschaft of
heeft trachten te verschaffen door braak van buiten af ten
opzichte van bedoeld gebouw (zgn. "buitenbraak").

ELECTRONICAVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

Model EEL 02-1
ARTIKEL 3

Uitsluitingen
3.1

AMEV is niet tot schadevergoeding gehouden indien de
schade:
a. het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of
nalaten van de verzekeringnemer, de directie of de
verantwoordelijke bedrijfsleider;
b. een gevolg is van aan de verzekeringnemer, de directie of
de verantwoordelijke bedrijfsleider te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor een
verzekerd object;
c. een gevolg is van experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen, die geschieden op last
van of met medeweten van de verzekeringnemer, de
directie of de verantwoordelijke bedrijfsleider;
d. is veroorzaakt door, of opgetreden bij, of voortgevloeid
uit atoomkernreacties *, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan;
e. is veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, dan wel
veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde
objecten in beslag zijn genomen of worden gebezigd
krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde
overheid;
f. is veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbeving en
vulkanische uitbarsting of door hoge waterstand, overstroming, ijsgang, wervelstormen, grondverzakking of
aardverschuiving;
g. bestaat uit waardevermindering, corrosie en erosie;
h. bestaat uit slijtage van enig onderdeel van het verzekerde
object en elk ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg
van de gewone werking of het normale gebruik van het
object. Deze uitsluiting strekt zich alleen uit tot dat
onderdeel van het verzekerde object dat direct aan de
hiervoor genoemde invloeden heeft blootgestaan;
i. is veroorzaakt door stakende of uitgesloten werklieden;
j. bestaat uit het herstellen of vervangen van onderdelen,
die aan een zodanige slijtage onderhevig zijn, dat
regelmatig herstel of vervanging noodzakelijk is, zoals
lampen, buizen, linten, zekeringen e.d.;
k. bestaat uit esthetische gebreken, zoals schrammen,
krassen en deuken;
l. slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren
(storingen en ontregelingen) van een verzekerd object
zonder dat tevens sprake is van een fysieke aantasting
van het materiaal van het verzekerde object.
*

3.2

5.2
5.3

ARTIKEL 6

Regeling van schade

Schade wordt vastgesteld, mede aan de hand van de door de
verzekeringnemer verstrekte gegevens en inlichtingen, òf in onderling overleg òf door twee deskundigen, waarvan de verzekeringnemer en AMEV er elk één aanwijzen. Voor het geval de taxaties
verschillen benoemen de twee deskundigen een derde die een
bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun taxaties.
De kosten van de deskundigen zijn voor rekening van AMEV.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer
benoemde deskundige worden echter slechts vergoed voor zover
zij het bedrag, dat aan de door AMEV benoemde deskundige wordt
vergoed, niet te boven gaan.
ARTIKEL 7

Vergoeding van schade
7.1

voor een omschrijving van deze termen: zie definities.
7.2

Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de verzekeringnemer bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

ARTIKEL 4
Inspectie
AMEV heeft het recht een verzekerd object te inspecteren of te
laten inspecteren. De verzekeringnemer is verplicht daartoe alle
redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen.

7.3

ARTIKEL 5

7.4

Verplichtingen van de verzekeringnemer na een
schadegeval
5.1

a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan AMEV te
melden en een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en
omvang van de schade over te leggen. De door de
verzekeringnemer verstrekte c.q. te verstrekken opgaven,
mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot
vaststelling van de omvang van de schade en het recht
op uitkering;
b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan AMEV te
verstrekken en stukken aan haar door te zenden;
c. AMEV zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van AMEV zou kunnen benadelen;
d. ingeval van een strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te
doen bij de politie.
De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekeringnemer een van deze verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van AMEV heeft geschaad.
In elk geval vervalt het recht op de uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de gebeurtenis, die
voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Zodra de verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis die voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, is hij verplicht:
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AMEV vergoedt ingeval van schade:
a. bij verlies:
de dagwaarde van het object onmiddellijk voor de
schade;
b. bij beschadiging:
de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij verlies
zou zijn betaald;
c. de kosten van door een gedekte schade noodzakelijke
opruiming van restanten tot maximaal 10% van de
verzekerde som van het desbetreffende object en wel
zo nodig boven die verzekerde som.
De waarde van eventuele restanten komt te allen tijde in
mindering op het schadebedrag, evenals vergoedingen
waarop verzekeringnemer uit andere hoofde recht heeft
(bijvoorbeeld op grond van leverings- of onderhoudscontract).
Niet voor vergoeding in aanmerking komen de kosten,
gemaakt:
a. om reparatie of vervanging te bespoedigen;
b. voor een voorlopige reparatie, tenzij de voorlopige
reparatie deel uitmaakt van de definitieve reparatie.
Indien ingeval van schade blijkt, dat de verzekerde som van
het desbetreffende object lager is dan de op dat moment
geldende nieuwwaarde, is AMEV slechts gehouden een
evenredig deel van de schade te vergoeden.
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ARTIKEL 8

c. door schriftelijke opzegging door AMEV:
- binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor
AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden,
haar ter kennis is gekomen;
- binnen 30 dagen nadat AMEV een onder deze
verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend,
dan wel heeft afgewezen;
- indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in
gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te
betalen;
- indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een
gebeurtenis opzettelijk een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum. AMEV zal in deze
gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen
in acht nemen;
d. indien AMEV gebruik maakt van haar recht tot beëindiging van de verzekering op grond van artikel 10 of indien
de verzekeringnemer weigert de wijziging van de premie
en/of de voorwaarden te accepteren, die AMEV op grond
van artikel 9 en 10 kan verlangen en wel per de in de
kennisgeving door AMEV vermelde datum.

Premiebetaling en terugbetaling van premie
8.1

Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag
nadat zij verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer
het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen,
wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Een ingebrekestelling door AMEV
is daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking begint weer na de
dag waarop het verschuldigde door AMEV is ontvangen .

8.2

Terugbetaling van premie
8.2.1 Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de
verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde en
de verschuldigde premie terug over de periode, die
een aanvang neemt op de ingangsdatum van de
verlaging en eindigt op de eerstvolgende vervaldatum
van de premie. Op het terug te ontvangen bedrag
worden de poliskosten in mindering gebracht.
8.2.2 Bij beëindiging van de verzekering - anders dan
wegens kwade trouw van de verzekeringnemer betaalt AMEV de premie over de termijn waarin de
verzekering niet meer van kracht is terug. Op dit
restitutiebedrag worden de royementskosten in
mindering gebracht.

ARTIKEL 12

Slotbepaling

12.1 Heeft AMEV ten aanzien van een vordering van de verzekeringnemer uit de verzekering een definitief standpunt ingenomen, hetzij door een (aanbod van) betaling bij wijze van
finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de vordering,
dan vervalt na een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de
verzekeringnemer of zijn gemachtigde van dit standpunt
kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van AMEV terzake van
het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij de
verzekeringnemer binnen die termijn het standpunt van AMEV
heeft aangevochten.
12.2 Deze verzekering is aangegaan met het uitdrukkelijke beding,
dat de mededelingen in het als grondslag van de totstandkoming van deze verzekering ingevulde en door verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier juist en volledig zijn.

ARTIKEL 9

Wijziging van premie en/of voorwaarden

AMEV heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot zo'n groep, dan is AMEV gerechtigd de premie
en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijzigingen aan te passen en wel op een door haar te bepalen
datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging schriftelijk in
kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd,
tenzij hij binnen 30 dagen na de kennisgeving het tegendeel heeft
bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving
door AMEV genoemde datum.
De verzekeringnemer kan echter een wijziging als in dit artikel
genoemd alleen weigeren, indien er sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van de dekking.

DEFINITIES
AMEV
AMEV Schadeverzekering NV,
Archimedeslaan 10,
3584 BA Utrecht, Nederland.

ARTIKEL 10

Wijziging van het risico

De verzekeringnemer is verplicht AMEV onmiddellijk in kennis te
stellen van alle wijzigingen in het bedrijf of aan een verzekerd object,
indien deze tevens een wijziging in het risico met zich mee brengen.
Door het niet nakomen van deze verplichting vervalt elke aanspraak
op vergoeding van schade, tenzij de verzekeringnemer bewijst, dat
het ontstaan of de omvang van de schade geen verband houdt met
de wijzigingen.
Bij wijziging van het risico heeft AMEV het recht met onmiddellijke
ingang de premie en/of de voorwaarden te herzien, dan wel de
verzekering op te schorten of te beëindigen.

Atoomkernreacties
Onder atoomkernreacties wordt verstaan iedere kernreactie waarbij
energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige en
natuurlijke radioactiviteit.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve 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 radioactieve stoffen door het
betreffende Ministerie moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de
wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de
uitsluiting onder artikel 3.1 d van kracht. Onder "wet" is te verstaan
de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225),
zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op
het gebied van kernenergie. Onder kerninstallatie is te verstaan een
kerninstallatie in de zin van bedoelde wet, alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

ARTIKEL 11

Duur en einde van de verzekering

11.1 De verzekering loopt tot op het polisblad achter "contractsduur" vermelde datum en wordt telkens stilzwijgend verlengd
met de eveneens daar vermelde termijn.
11.2 De verzekering eindigt:
a. op de contractsvervaldag indien de verzekeringnemer
uiterlijk 30 dagen voor deze datum per aan AMEV gericht
schrijven de verzekering heeft opgezegd;
b. op de premievervaldatum indien AMEV uiterlijk 30 dagen
voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd;
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Nieuwwaarde
De huidige cataloguswaarde van naar soort, kwaliteit en specificaties gelijkwaardige objecten, inclusief het bedrag benodigd voor
transport en bedrijfsklaar opstellen of bedrijfsklaar maken.

*

Dagwaarde
De nieuwwaarde van een verzekerd object, onder aftrek van een
redelijk bedrag wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage.

Voor klachten over de uitvoering van deze schadeverzekering kunt u terecht bij:
-

AMEV Klachtenservice, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

*

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

*

De bij de aanvraag of wijziging van een verstrekte persoonsgegeven worden door AMEV verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
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