
De 3 in één verzekering, drie unieke
verzekeringsdekkingen

Waarom?
Steeds meer administratieve en productiesystemen 
zijn elektronisch gestuurd. Verschillende systemen 
die met elkaar in verbinding staan en toegankelijk 
zijn voor eigen medewerkers en derden. Deze 
communicatie tussen systemen en mensen brengt 
risico’s met zich mee, vaak ongewild en soms 
opzettelijk. 

Daarom heeft Allianz Nederland een dekking 
gecreëerd voor de hedendaagse ondernemer. 
Niet één maar drie speciaal toegesneden 
elektronicaverzekeringen zijn voor u samengebracht 
om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Wat dekt deze verzekering?
Deze verzekering dekt:
1.   plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging 

aan de kantoor- en winkelelektronica, alsmede 
diefstal (na braak) van deze elektronica;

2.   de extra kosten voor het huren van vervangende 
apparatuur en de extra personeelskosten;

3.   de reconstructiekosten, het reconstrueren van 
verloren of verminkte toepassingsprogrammatuur 
of verwerkte data als gevolg van een materiële of 
immateriële schade.

Wat maakt dit verzekeringsproduct uniek?
De 3 in één kantoor- en winkelelektronicaverzekering 
is uniek in de markt om de volgende redenen:
•   de eerste drie jaar voor nieuw aangeschafte 

elektronica geen afschrijving;
•   een uitgebreide reconstructiekosten verzekering. 

Hierin zijn ook de kosten verzekerd voor het 
herstellen van informatie, die als gevolg van 
activiteiten van een hacker zijn veranderd;

•   als opzet is gekozen voor eenvoud. Er is geen 
specificatie nodig indien alle elektronica wordt 
verzekerd.

Gedekte gevaren
Dekkingsoverzicht in vergelijking met inventarisver-
zekering.
Gedekte gevaren Inventaris Electronica
Brand, ontploffing, bliksem ✓ ✓

Water ✓ ✓

Diefstal ✓ ✓

Inductie en overspanning  

(niet als gevolg van bliksem)

✓

Menselijke fouten 

(50% van de schadegevallen)

- nalatigheid;

- verkeerde bediening;

- opzet; 

- kwaadwillendheid ed.

✓

✓

✓

✓

Eigen gebrek dekking* ✓

*    De eigen gebrek dekking geldt voor pc’s met gekoppelde rand- 

apparatuur, beeldschermen, printers, telefaxen en kopieermachi-

nes met een maximale nieuwwaarde tot � 5.000,- per zelfstan-

dige unit, en niet ouder dan 5 jaar.

Waarop is de dekking afgestemd?
De dekking en de premiestelling zijn op algemene 
gangbare preventiemaatregelen afgestemd zoals: 
•   Inbraakbeveiliging en meeneembeperkende  

maatregelen;
•   Brandbeperkende maatregelen;
•   Inductie-/overspanningsbeveiliging;
•   Informatiebeveiliging: virussen, hacking en 

sabotage vormen een grote bedreiging voor de 
continuïteit van ondernemingen. Beperk uw risico 
door het gebruik van een actuele virusscanner en 
het installeren van een firewall.

             z.o.z.

Elektronica-, extra kosten- en 
reconstructiekostenverzekering voor 
kantoor- en winkelelektronica
Allianz Nederland Schadeverzekering



Groepsindeling
De genoemde verzekerde bedragen zijn in euro.

Electronica

Verzekerde som

Extra kosten en

Reconstructiekosten

Verzekerde som Jaarpremie

Groep van tot en met per rubriek Kantoor Winkel

1 0 5.000 5.000 73 82

2 5.001 10.000 10.000 111 125

3 10.001 15.000 15.000 152 171

4 15.001 20.000 20.000 195 219

5 20.001 25.000 25.000 240 270

6 25.001 30.000 30.000 286 322

7 30.001 35.000 35.000 332 373

8 35.001 40.000 40.000 377 424

9 40.001 45.000 45.000 422 475

10 45.001 50.000 50.000 468 526

11 50.001 65.000 50.000 500 555

12 65.001 80.000 75.000 680 755

13 80.001 100.000 75.000 735 815

14 100.001 125.000 75.000 890 990

15 125.001 150.000 100.000 1.020 1.135

Uitkeringstermijnen
•  Voor extra kosten 13 achtereenvolgende weken;
•   Voor reconstructiekosten 52 achtereenvolgende 

weken.

Eigen risico per gebeurtenis
•  Elektronica:
  - Groep  1  tot en met    4 = �  45,-;
  - Groep  5  tot en met 10 = � 110,-;
  - Groep 11 tot en met 15 = � 250,-.
•  Extra kosten:
  -  2 volle werkdagen;
•  Reconstructiekosten:
  - Groep  1 tot en met 4
    5% met een minimum van � 110,-;*
  - Groep  5 tot en met 10
    5% met een minimum van � 225,-;*
  - Groep 11 tot en met 15
    5% met een minimum van � 250,-.* 

  *   schadepercentage te berekenen over het  
schadebedrag.

Wat wordt verstaan onder kantoor- of winkel- 
elektronica?
Onder kantoorelektronica wordt verstaan:
-  administratieve computers incl. de systeem- en/of 

operating- en/of toepassingsapparatuur en de rand-
apparatuur;

- faxapparatuur;
- scanners;
- telefooninstallaties;
- kopieermachines; 
- inbraakalarmeringsinstallaties;
- brandmeldinstallaties; 
- tijdregistratiesystemen; 
- in gebruik zijnde informatiedragers;
- netwerkbekabeling.
Aanvullend is onder winkelelektronica verzekerd:
- kassasystemen (exclusief inhoud); 
- betaalautomaten (pin- en chipcardautomaten);  
- scanapparatuur; 
- snijmachines en elektronische weegschalen.

Mobiele elektronica
Indien de stationaire elektronica wordt verzekerd is 
het ook mogelijk de mobiele elektronica te verzekeren. 
Onder mobiele elektronica wordt verstaan: laptops, 
notebooks en beamers. De dekking is niet bedoeld 
voor pda’s, mobiele foto- en filmcamera’s en mobiele 
telefoons.

DEKKINGSGEBIED

Nederland Europa Wereld

Premie 15 ‰ 20 ‰ 30 ‰

Eigen risico � 110,- per gebeurtenis

De dekking voor extra kosten en reconstructiekosten 
is op deze mobiele elektronica niet van toepassing. 

Informatie
Is de waarde van uw elektronica hoger dan € 150.000,- 
of heeft u andere wensen, dan kunnen wij u op ver-
zoek een maatwerkverzekering aanbieden.

Allianz Nederland Schadeverzekering Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, E-mail: marketing.schade@allianz.nl


