Sterke punten en tarief Elektronica 2012
1) Sterke punten
Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de polis.

Basiswaarborg:
Materiële schade

Elk verlies en toevallige schade die te wijten is aan om het even welke oorzaak*:
• aan de verzekerde toestellen op de aangeduide plaatsen
• ook aan verzekerde toestellen tijdens hun herstelling buiten de aangeduide plaatsen
tijdens de noodzakelijke periode voor herstelling, transport (heen en terug) inbegrepen
• aan de verwisselbare informatiedragers van het beschadigde verzekerde toestel ten belope
van 10 % van de aangegeven waarde met een maximum van 2.500 EUR per schadegeval
• aan een gelijkaardig vervangingstoestel door de verzekeringnemer gebruikt of gehuurd:
– ten belope van de werkelijke waarde van het onbruikbaar geworden toestel
– voor de periode die normaal nodig is voor de herstelling van het vervangen toestel of de
vervanging van het getroffen verzekerde toestel
Increasedekking van 15 % van het verzekerde bedrag
* behalve de uitsluitingen vermeld in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden

Schade door
arbeidsconflicten
en/of aanslagen

• aan de verzekerde toestellen

Schade gedurende
occasioneel transport
door de verzekerde in
de Benelux

• aan de van nature niet-draagbare verzekerde toestellen

Diefstal gedurende
occasioneel transport
door de verzekerde in
de Benelux

• van nature niet-draagbare verzekerde toestellen na inbraak tussen 6.00 uur en 22.00 uur,
indien deze zich buiten oogbereik, veilig opgeborgen en in de gesloten slotvaste laadruimte
van het voertuig bevinden

Verlies bij
geweldpleging en/of
bedreiging

• van nature niet-draagbare verzekerde toestellen

Schade door:
- aardbeving
- vloedgolf
- orkaan
- iedere andere
natuurramp

Ten belope van de aangegeven waarde met een maximum van 750.000 EUR per schadegeval.

Schadevergoeding

op basis van nieuwwaarde
Dus (tenzij anders vermeld) geen afschrijving ten gevolge van veroudering.

Samen een maximale vergoedingslimiet van 25.000 EUR per schadegeval.
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Om de polis nog meer aan uw noden en wensen aan te passen kunnen onder meer volgende dekkingen, mits vermelding
in de Bijzondere Voorwaarden, ook voorzien worden.
Bijkomende kosten na
een gedekte materiële
schade

Gemaakt met als doel:
• de vermindering van de werking van het beschadigde verzekerde toestel te vermijden of te
beperken
• het werk dat normaal met het beschadigde verzekerde toestel werd uitgevoerd in zo gelijk
mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden
• ten gevolge van schade van elektrische of mechanische aard, een gebrek of een fout in de
materialen, de constructie of de montage, op voorwaarde dat er een onderhoudscontract
loopt voor de verzekerde toestellen
• die voortvloeien uit de (gedeeltelijke) onbruikbaarheid van de verzekerde toestellen te
wijten aan brand, bliksem en ontploffing van gebouwen die deze toestellen bevatten
Wedersamenstellingskosten: dit zijn de kosten gemaakt met als doel:
• de data te recupereren die op het ogenblik van het schadegeval, op de verzekerde
informatiedragers stonden
• de data te herplaatsen op de informatiedragers
Herinstallatiekosten van de besturings- en/of applicatiesoftware met een maximum van
2.500,00 EUR per schadegeval

Het verzekerde bedrag voor deze waarborg Bijkomende kosten wordt op verantwoordelijkheid van de
verzekeringnemer bepaald.
Het evenredigheidsbeginsel is op dit verzekerde bedrag niet van toepassing (eerste risico).
Optie

• verzekering van draagbare computers (geen handformaat) in Blanket Cover

De vermelde schadevergoedingsgrenzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 167,79 (basis 1988).
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2) Tarief
Lasten
Elektronica: 9,90 %
Tarief Elektronica
Minimumpremies
100,00 EUR* netto per polis
Basiswaarborg

100,00 EUR*

Bijkomende kosten

50,00 EUR*

Verzekering voor niet-draagbare elektrische en/of elektronische toestellen met een gezamenlijke nieuwvervangingswaarde
tot 125.000 EUR zoals vermeld in de onderstaande groepsomschrijvingen.
GROEP A: informatica- en bureaumateriaal, communicatie
De niet-draagbare verzekerde toestellen zijn: computer- en randapparatuur, fotokopieertoestel, faxtoestel, brand- en
inbraakbeveiliging, telefooninstallatie, Bancontact, kasregister, presentatiemateriaal (bijv. video, filmprojector, flatscreen),
microfilmapparatuur.
GROEP A
Premievoeten voor Materiële schade Blanket Cover of lijst van individuele toestellen
(met opgave van merk, type, serienummer en bouwjaar)
Kapitaal

Premievoet

Vrijstelling *

0 - 25.000,00 EUR

4,00 ‰

125 EUR

25.001,00 EUR - 75.000,00 EUR

3,20 ‰

125 EUR

75.001,00 EUR - 125.000,00 EUR

2,80 ‰

125 EUR

Premievoeten voor Bijkomende kosten
Kapitaal in eerste risico

Premievoet

Wachttijd

Vrijstelling *

0 - 12.500,00 EUR

8,00 ‰

Geen

10 % van vergoedbaar schadebedrag,
min. 250 EUR

12.501,00 EUR - 25.000,00 EUR

7,00 ‰

Geen

10 % van vergoedbaar schadebedrag,
min. 250 EUR

25.001,00 EUR - 50.000,00 EUR

6,00 ‰

2 werkdagen

5 % van vergoedbaar schadebedrag,
min. 250 EUR

 Vrijstelling arbeidsconflicten en aanslagen: 10 % van het vergoedbare schadebedrag, minstens 1.250 EUR*
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GROEP F: allerlei en/of draagbare
DRAAGBARE
Premievoeten voor Materiële schade ‘draagbare’ dekking WERELDWIJD
Kapitaal

Premievoet Blanket Cover

Premievoet lijst van individuele
toestellen (met opgave van merk,
type, serienummer en bouwjaar)

Vrijstelling*

0 - 50.000,00 EUR

18 ‰

13 ‰

125 EUR

Minimumpremie:
100 EUR*

Minimumpremie:
– tot 3 toestellen = 25 EUR*
per toestel
– > 3 toestellen = 75 EUR*

Premievoeten voor Bijkomende kosten
Kapitaal in eerste risico

Premievoet

Wachttijd

Vrijstelling*

0 - 12.500,00 EUR

8,00 ‰

Geen

10 % van vergoedbaar schadebedrag,
min. 250 EUR

12.501,00 EUR - 25.000,00 EUR

7,00 ‰

Geen

10 % van vergoedbaar schadebedrag,
min. 250 EUR

25.001,00 EUR - 50.000,00 EUR

6,00 ‰

2 werkdagen

5 % van vergoedbaar schadebedrag,
min. 250 EUR

 Vrijstelling Diefstal draagbare toestellen tijdens vervoer (incl. geweldpleging op of bedreiging van de verzekerden):
20 % van het vergoedbaar schadebedrag, minstens 250 EUR*
 Vrijstelling Arbeidsconflicten en aanslagen: 10 % van het vergoedbare schadebedrag, minstens 1.250 EUR*

* De premies en de vrijstellingen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 167,79 (basis 1988).

Uw veiligheid, onze zorg.
www.baloise.be
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

B7804.MAR.03.13

4

