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Artikel 110 - WAARBORG
In uitbreiding van de waarborgen die worden toegekend in het kader van Afdeling 1 van de polis
“Alle Risico’s Behalve” en onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2 en 3,
waarborgt de maatschappij, zonder toepassing van de evenredigheidsregel en voor zover zij in
de bijzondere voorwaarden vermeld staan, de kosten voor de wedersamenstelling van de
gegevens en programma’s, wanneer de vernieling of wijziging ervan rechtstreeks voortvloeit uit
een gedekte, voorafgaande fysieke beschadiging van de elektronische apparatuur* waarop of
waarin die gegevens of programma’s geïnstalleerd waren.
De waarborg wordt uitgebreid tot de kosten voor de wedersamenstelling van de gegevens en
programma’s bewaard op media die gedekt zijn en zich niet bevinden op of in elektronische
apparatuur*, maar enkel indien die media vernield zijn door brand, ontploffing, storm en hagel,
waterschade of arbeidsconflicten.
Als kosten voor de wedersamenstelling van gegevens en programma’s zijn gedekt, de kosten die
de verzekerde moet dragen tijdens de normale bedrijfsuren van de onderneming :
a)

b)

om de gegevens en programma’s die zich bevonden op de verzekerde vernielde of
beschadigde elektronische apparatuur en/of media te kopiëren op nieuwe media, met
inbegrip van :


de lonen van het vast of tijdelijk personeel dat aangewend wordt voor de
wedersamenstelling, de samenstelling of de overdracht van de op nieuwe dragers
weder samen te stellen gegevens, in overeenstemming met de situatie onmiddellijk vóór
het schadegeval;



de kosten voor het huren van tijdelijke lokalen, van machines en uitrustingen, de kosten
van ander noodzakelijk materiaal dan de dragers zelf, de vervoerskosten en in het
algemeen alle andere kosten met betrekking tot het schadegeval, zoals de kosten voor
de inrichting van de tijdelijke werklokalen, de extra verwarmingskosten, de extra kosten
voor het water- en elektriciteitsverbruik, alsook eventuele desbetreffende taksen en
kosten;



de kosten voor het huren van de uitrusting om de informatie te verwerken, gebruikt door
de verzekerde of door een derde, voor zover die uitrusting dient om de weder samen te
stellen gegevens te verwerken of om die over te brengen op informatiedragers;

om de gegevens op de kopieën van de media (back-up) op redelijke wijze bij te werken, op
voorwaarde dat die kopieën niet meer dan 36 uur vóór het gedekte schadegeval gemaakt
zijn.
De wedersamenstelling van gegevens die meer dan 36 uur vóór het gedekte schadegeval
werden ingevoerd, valt niet onder de waarborg;

c)

om de programma’s aan te passen die zich op het ogenblik van het schadegeval op de
media bevonden, voor zover die aanpassing noodzakelijk is als gevolg van de vervanging
van de beschadigde machine door een andere, waarbij de oorspronkelijke machine
materieel of economisch gezien onmogelijk kan worden hersteld of vervangen door een
andere machine die volkomen compatibel is met de vroegere programma’s;
De vergoeding die volgens deze paragraaf moet worden betaald, is beperkt tot een
maximumbedrag en tot een maximumpercentage van de oorspronkelijke waarde van de
programma’s die moeten worden aangepast, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden
(vergoedingslimieten).
Indien de bijzondere voorwaarden niet voorzien in een speciale vergoedingslimiet, dan is de
waarborg van deze paragraaf niet van toepassing.

d)

voor de nieuwe aankoop van :



alle programma’s, met documentatie, voor meerdere gebruikers met het oog op
eenzelfde toepassing of functie;
de standaardprogramma’s in seriefabricage.

Indien Afdeling II (bedrijfsschade) is gesloten, dan zijn tevens gedekt :
-

-

de extra kosten die veroorzaakt zijn door de noodzaak, voor de goede werking van de
onderneming, om de bewaarde gegevens en programma’s die wedersamengesteld worden, te
gebruiken;
de bovengenoemde kosten buiten de normale bedrijfsuren van de onderneming.

De waarborg wordt behouden voor de programma’s en gegevens wanneer de media die ze
bevatten, worden verplaatst in België, buiten de verzekerde gebouwen, en dit ten beloop van een
maximumbedrag dat in de bijzondere voorwaarden is bepaald. Indien de bijzondere
voorwaarden niet voorzien in een speciale limiet, is de waarborg van deze paragraaf niet van
toepassing.
Artikel 111 - UITSLUITINGEN
Van de dekking blijven uitgesloten :
a)

de kosten voor de wedersamenstelling van gegevens en programma’s die niet voortvloeien
uit een gedekte, voorafgaande fysieke beschadiging van de elektronische apparatuur of
media waarop de gegevens en programma’s zijn bewaard en, onder meer, het verlies, het
uitwissen, de verandering van programma’s of gegevens als gevolg van een virus, een
besmetting, vergissingen (bij de programmering, de invoer of andere), onachtzaamheid,
kwaadwilligheid, defecten, elektrische of elektronische storingen, de invloed van
magneetvelden;

b)

de kosten voor het aankopen en/of vervangen van programma’s behalve voor wat onder
artikel
110 d gedekt is;

c)

de kosten om de werkmethodes, de invoer of de verwerking van de gegevens te verbeteren
of aan te passen;

d)

de kosten voor het aanpassen of wijzigen van de bestaande programma’s, behalve wat
eventueel gedekt is onder artikel 110 onder punt c);

e)

een gebrek tijdens de nieuwe registratie;

f)

de kosten die voortvloeien uit de maatregelen ter beveiliging van de toegang of tegen niet
toegestane kopieën (toegangssleutel of -code);

g)

de bedrijfsschade, verlies van cliënteel, marktverlies en in het algemeen alle andere
onrechtstreekse verliezen dan de uitdrukkelijk gedekte wedersamenstellingskosten die
hierboven zijn genoemd.

Artikel 112 : VERGOEDINGEN
De vergoeding wordt uitgekeerd nadat de verzekerde de inhoud van de beschadigde media heeft
wedersamengesteld en dit binnen een maximumperiode van 12 maanden na het gewaarborgde
schadegeval.
De wedersamenstellingskosten zullen na die termijn niet meer ten laste worden genomen.
De verzekeraar zal, op verzoek van de verzekerde, voorschotten betalen naargelang de
effectieve wedersamenstelling of vervanging van de gegevens en programma’s vordert.

