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CLAUSULEBLAD Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Computer Simple Risk verzekering

MODEL ONDERDEEL

CL 0606.CSR Technische Verzekeringen

INHOUD

ARTIKEL 1 BASISMODULE

1 Categorie-indeling
2 Standaard clausules

ARTIKEL 2 UITBREIDINGSMODULES

1 Categorie-indeling
2 Standaard clausules



ARTIKEL 1

BASISMODULE

ARTIKEL 1.1

Categorie-indeling

Het uitgangspunt van de polis is de totale verzekerde som
aan hard- en software. Aan de hand van dit bedrag wordt
de categorie bepaald. De basismodule, zie figuur 1 op
bladzijde 3, biedt tevens standaard dekking voor extra
kosten, reconstructiekosten en het transport-/verblijfsrisico
(binnen de Benelux en Duitsland) op basis van premie 
risque (de categorie bepaalt de hoogte van het bedrag).

De premies zijn exclusief kosten en assurantiebelasting en
gebaseerd op een contracttermijn van 36 maanden. Voor
een contracttermijn van 12 maanden geldt een toeslag
van 10%. Het is tevens mogelijk de premie per half jaar,
kwartaal of per maand te voldoen. Hiervoor worden 
toeslagen berekend van respectievelijk 3%, 5% en 7%.

ARTIKEL 1.2

Standaard clausules 

C1 - LCD/Plasma-schermen
Alle LCD- en Plasmaschermen dienen door middel van sta-
len kabels op een adequate manier vastgezet te worden
aan een vast opgesteld object, zoals een bureau of een
CV-radiator. Indien hier niet aan is voldaan, bestaat er
geen dekking voor diefstal- en/of vandalismeschade.

C2 - Transportabele apparatuur
Transportabele apparatuur dient na werktijd te worden
meegenomen door de medewerkers van verzekerde.
Indien dit niet mogelijk is, dient de transportabele appa-
ratuur opgeborgen te worden in een ruimte met blinde
muren waarvan de toegangsdeur is voorzien van 3-ster
SKG hang- en sluitwerk. Deze toegangsdeur dient zich te
bevinden in een gebied waar inbraakdetectie aanwezig 
is. Indien bij schade blijkt dat hieraan niet is voldaan, de
deur niet is afgesloten of er geen braaksporen aan deze
ruimte waarneembaar zijn, bestaat er geen dekking voor
het diefstalrisico.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat tot de verzekerde objec-
ten, zoals omschreven in artikel 15.1, niet behoort, trans-
portabele (rand)apparatuur, inclusief aan en toebehoren,
anders dan laptops, beamers en printers.

C3 - BORG-beveiliging
Verzekerde dient in het bezit te zijn van een geldig BORG-
certificaat. Ingeval van risicoklasse I dienen de elektroni-
sche maatregelen minimaal aan de beveiligingsklasse ES 
te voldoen. Indien in geval van diefstal- en/of vandalisme-
schade mocht blijken dat een dergelijk certificaat niet kan
worden overlegd of dat de (inbraak)alarminstallatie geen
alarmsignaal met doormelding heeft afgegeven, wordt
het eigen risico gesteld op 10% van het schadebedrag 
met een minimum van 375 euro. Ingeval van schade aan
software/hardwarelocks zal dit minimum eigen risico
gesteld worden op 1.250 euro.

C4 - Huisadressen van werknemers
Mede onder deze verzekering is gedekt de in artikel 15.1
genoemde verzekerde objecten indien zij zich bevinden
op de huisadressen van de werknemers. 
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ARTIKEL 2

UITBREIDINGSMODULES

ARTIKEL 2.1

Categorie-indeling

Eenmaal de categorie vastgesteld, bepaalt deze welke
extra premies er berekend worden voor aanvullende 
dekkingen, zie figuur 2 op bladzijde 3.

Indien naast de ‘Basismodule’ gekozen wordt voor de
modules ‘Eigen Gebrek’ en ‘Data/software’ krijgt u 50%
korting op de premie van de module "Data/software".

ARTIKEL 2.2

Standaard clausules

C5 - ‘Eigen gebrek’
Anders dan in artikel 19.1.1 vermeld, biedt de verzekering
tevens dekking voor schade ontstaan door de aard of een
gebrek van het verzekerde object.

C6 - Data/software-beveiliging
Verzekerde dient een firewall geïnstalleerd te hebben 
die de informatie op de computer(s) van verzekerde
beschermt. Hiervoor dient de meest recente versie van 
het programma, geactualiseerd met de laatste updates, 
te worden gebruikt.

ARTIKEL 2.3

Facultatieve clausules

C7 - BORG-beveiliging
Verzekerde dient in het bezit te zijn van een geldig BORG-
certificaat. In geval van risicoklasse I dienen de elektroni-
sche maatregelen minimaal aan de beveiligingsklasse ES 
te voldoen. Indien in geval van diefstal- en/of vandalisme-
schade mocht blijken dat een dergelijk certificaat niet 
kan worden overlegd of dat de ( inbraak )alarminstallatie
geen alarmsignaal met doormelding heeft afgegeven,
bestaat er geen dekking voor diefstal en/of vandalisme-
schade.

C8 - Binnenbraak
In aanvulling op art. 16.1 biedt de verzekering slechts 
dekking voor schade door diefstal, indien er tevens 
sprake is van braak aan dat gedeelte van het gebouw
waarin ver-zekerde zijn beroep / bedrijf uitoefent.

C9 - Overige elektronica
In aanvulling op de in artikel 15.1 genoemde verzekerde
objecten is mede onder deze verzekering begrepen:
– alle stationair opgestelde kantoor- en winkelelek-

tronica, beveiligings- en betaalapparatuur;
– kassa-registratieapparatuur. Verzekerde is verplicht

ervoor te zorgen dat na winkelsluitingstijd de geld-
laden van de verzekerde apparatuur openstaan. 




