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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document is niet 
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen 
verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Contacteer uw adviseur of 
kantoorhouder voor meer informatie. Of ga naar www.federale.be. 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze verzekering van computers, elektronische en zwakstroominstallaties komt tussen in geval van schade aan uw elektrische en 
elektronische apparaten (informaticamateriaal, medische apparatuur,…). 

Wat is verzekerd? 

✓ Basiswaarborg: Alle risico’s 
Alle accidentele materiële schade aan uw elektrische en 
elektronische apparaten, die de normale werking ervan beïn- 
vloedt, is gedekt ongeacht de oorzaak ervan (behalve speci- 
fieke uitsluitingen). 
De diefstal met braak, inklimming, geweld en/of bedreiging 
tegen een verzekerde is ook gedekt. 
Als het apparaat kan worden hersteld, komt de verzekering 
tussen voor arbeidskosten en kosten van materialen en ver- 
vangingsstukken. 

❑ Optionele waarborgen 
Waarborgen waarvan u zelf kiest of u ze onderschrijft of niet: 
❑ Voor verlies of schade: 
❑ Te wijten aan staking, lock-out, oproer, sabotage of 

kwaadwilligheid. 
❑ Te wijten aan genomen maatregelen door een 

wettelijk samengesteld orgaan naar aanleiding van 
één van deze gebeurtenissen voor het behoud en 
de bescherming van de verzekerde goederen. 

❑ Veroorzaakt aan elke informatiedrager. 
❑ Bij schade aan uw apparaten voor: 

❑ Werkzaamheden buiten de normale werkuren 
❑ Versneld vervoer 
❑ Inschakelen van technici uit het buitenland 

❑ Optionele uitbreiding: Gevolgschade 
De gevolgschade die rechtstreeks voortvloeit uit een schade- 
geval kan eveneens verzekerd worden, meer bepaald: 
❑ Wedersamenstellingskosten 

Kosten voor het wedersamenstellen van de informatie 
aanwezig op verzekerde informatiedragers. 

❑ Bijkomende kosten 
Noodzakelijke kosten om de gevolgen van de niet (vol- 
ledige) inzetbaarheid van het getroffen apparaat te 
beperken. 

Bovenstaande waarborgen gelden op het moment dat de 
apparaten: 

✓ Werken of stilstaan. 
✓ Worden gedemonteerd, verplaatst of gemonteerd naar 

aanleiding van een onderhoud, controle, revisie of 
herstelling. 

✓ Geschikt zijn voor hun gebruikelijke doel en dat ze zich 
op het moment van het schadegeval in werkingstoestand 
of in volledige herstelde toestand bevinden 

 

De aangegeven waarde wordt onder uw verantwoordelijkheid 
vastgesteld, deze dient gelijk te zijn aan de nieuwvervangings- 
waarde. Indien deze waarde op de dag van het schadegeval te 
laag blijkt te zijn, dan zal de vergoeding verminderd worden. 

Wat is niet verzekerd? 

x Zijn uitgesloten, het verlies, de schade of kosten die recht- 
streeks of onrechtstreeks verband houden met één van de 
volgende gevallen: 

x Burgeroorlog of buitenlandse oorlog, onlusten, 
subversieve actie, inval, opstand, muiterij, rebellie, 
verzet, revolutie, beroering onder de bevolking, 
krijgswet, staat van beleg, kwaadwillige daad van een 
persoon handelend in naam of op aanstoken van gelijk 
welke organisatie, daad van terrorisme; 

x  Opeising in al haar vormen, gehele of gedeeltelijke 
bezetting van de plaatsen waar de verzekerde 
voorwerpen zich bevinden, door een al dan niet 
gewapende militaire macht, politiemacht, of door al dan 
niet gewapende strijders die behoren tot de geregelde 
troepen of niet; 

x   Aardbeving, vloedgolf, orkaan en over het algemeen 
iedere natuurramp; 

x Wijzigingen van de atoomkern, verwekken van 
ioniserende stralingen; 

x  Gerechtelijke of administratieve beslissing, of een 
beslissing van enige rechtelijke of feitelijke overheid. 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Wij passen een eigen risico toe per schadegeval volgens de 
bepalingen die in uw contract zullen vermeld staan. 

 
! Wij passen een afschrijving toe op bepaalde materialen en 

loonkosten volgens de bepalingen die in uw contract zullen 
vermeld staan. 

 

!  Wij bieden geen dekking voor schade die u hebt opgelopen 
omdat u de door ons opgelegde preventiemaatregelen niet 
heeft nageleefd, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband 
bestaat met het ontstane schadegeval. 
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Waar ben ik gedekt? 

✓ De verzekering is van toepassing op de in uw contract vermelde plaats. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

- U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 
 

- U dient ons alle nieuwe omstandigheden, of wijzigingen van omstandigheden die zich tijdens de looptijd van het contract voordoen, 
en die van die aard zijn dat ze een merkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen, te 
melden. 

 
- U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzekerde voorwerpen in goede onderhouds- en werkingstoestand te 

houden en om ze naar de gelden de wettelijke en administratieve voorschriften te schikken. 
 

- U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Boven- 
dien moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te bren- 
gen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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