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Machine en elektronicaverzekering

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De volledige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt
u in het downloadcentrum op onze website. https://dandupi.nl/oplossingen/
Welk soort verzekering is dit?

De Machine en Elektronicaverzekering dekt plotselinge en onvoorziene schade aan uw machines en elektronica. U kiest zelf
welke objecten u wilt verzekeren.

Extra informatie
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt
over voorwaarden/premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.
Wat is verzekerd?
Beschadiging aan de verzekerde objecten door een
van buiten komend onheil of door de aard of een
gebrek van het object. U kunt ervoor kiezen om een
object buiten uw gebouw te verzekeren. Het object is
dan verzekerd tijdens vervoer of in een ander
gebouw.
Opruimingskosten
Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10%
van het verzekerde bedrag van de waarde van de
verzekerde objecten.
Schadevergoeding
De verzekering dekt de reparatiekosten tot maximaal
de dagwaarde van de verzekerde objecten.
Extra informatie
Bij totale beschadiging of verlies vergoeden wij
minimaal 20% van de nieuwwaarde van de machine
of de vervangingswaarde als deze lager is.

Wat is niet verzekerd?
De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder
geven we daar enkele voorbeelden van.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig
overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt
u er niet uit? Neem dan contact op met uw
verzekeringsadviseur.
De verzekering keert niet uit bij een aardbeving,
overstroming, molest of slijtage. Ook schade door
opzet of illegale activiteiten is niet verzekerd.
Behoud functionaliteit
Schade die de werking van het apparaat niet
beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet
verzekerd.
Digitale informatie
Verlies of verminking van software, data of een
andere vorm van elektronisch opgeslagen
gegevens als er geen schade is aan de hardware.
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Keuze: bedrijfcontinuatiekosten
Vergoeding voor de kosten die u moet maken om
te voorkomen dat het werk stilvalt na schade.
Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende
apparatuur, of salariskosten, verblijfskosten of
transportkosten.
Keuze: Data- en Softwareschade
Vergoeding voor de kosten die u moet maken om
data of software opnieuw te installeren. Denk
hierbij aan het terugzetten van een back-up of het
opnieuw invoeren van verloren gegane gegevens.
Keuze: Bedrijfsschade
Vergoeding van omzet- of productieverlies, dat u
lijdt als gevolg van een verzekerde schade aan uw
object.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud
Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste
overbelasting van een object is niet verzekerd.
Ook schade veroorzaakt met opzet van de
verzekerde of de directie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

t
Eigen risico
Er is een eigen risico per schadegeval van
toepassing.
Afspraken
Als u zich niet houdt aan de verplichtingen in de
voorwaarden en clausules, zoals over preventie,
die wij met u gemaakt hebben, keren wij niet in alle
gevallen uit.
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Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt in het gebied dat op het polisblad wordt vermeld.
Doorgaans is het geldigheidsgebied de landen van de Benelux alsmede Duitsland tot maximaal 100
kilometer gerekend vanaf de grenzen van de Benelux landen.
Wat zijn mijn verplichtingen?
Geef ons altijd de juiste informatie.
Verandert er iets in uw gegevens? Geef dat dan altijd zo snel mogelijk aan ons door. Denk
aan wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten, adresgegevens, rekeningnummer dan wel aan de
te verzekeren objecten of het gebruik daarvan.
Betaal op tijd de premie.
Wat zijn mijn verplichtingen in geval van schade?
Probeer schade te voorkomen dan wel te verminderen.
Geef schade zo snel mogelijk door aan ons of aan uw verzekeringsadviseur.
Is er sprake van diefstal of een ander misdrijf? Doe dan aangifte bij de politie.
Help mee aan alles wat wij doen om de schade af te handelen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische
incasso of via uw verzekeringsadviseur.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd,
dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor één jaar door. Betaalt u de premie niet of
niet op tijd, dan kan de dekking onder de verzekering opgeschort worden of de verzekering stop
gezet worden. De begin- en einddatum van de verzekering staan op uw polis.
Hoe zeg ik mijn verzekering op?
U kunt de verzekering opzeggen per de in de polis genoemde vervaldatum. Een verzoek tot
opzegging dient twee maanden voor de vervaldatum aan de verzekeraar gezonden te worden.
Opzeggen doet u schriftelijk of per E-mail.
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