2014 Bijzondere voorwaarden ICT

Deze bijzondere voorwaarden ICT zijn, indien dit op het
polisblad is aangetekend, van toepassing naast en in
aanvulling op:
a. de dekking tegen vermogensschade zoals
omschreven in de Algemene voorwaarden
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; en
b. de dekking tegen personen- en zaakschade zoals
omschreven in het clausuleblad Algemene
Aansprakelijkheid.

1.

OMSCHRIJVING VAN DE BEGRIPPEN

In aanvulling op de omschrijving van de gebruikte
begrippen in de voornoemde algemene voorwaarden
en het clausuleblad, gelden in het kader van deze
bijzondere voorwaarden ICT de volgende begrippen.
1.1

Vermogensschade

Onder Vermogensschade als bedoeld in artikel 2.10
van de algemene voorwaarden wordt eveneens
begrepen het beschadigen of het (doen) verloren gaan
van (op informatiedragers) opgeslagen software.

3.2

Overschrijdingen

Niet gedekt zijn Aanspraken in verband met,
voortvloeiende uit of als gevolg van overschrijding van
kostenbegrotingen en/of prijsopgaven, opleveringsdata
en andere tijdsplanningen.
Deze uitsluiting geldt niet voor Vermogensschade die
voortvloeit uit overschrijding van opleveringsdata en
andere tijdsplanningen welke overschrijding het gevolg
is van het door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde niet goed uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden.
3.3

Garantie, toezeggingen

Niet gedekt zijn Aanspraken in verband met,
voortvloeiende uit of als gevolg van garanties of
toezeggingen op het gebied van productiecapaciteit,
rendement, responstijd, afzetmogelijkheden, rentabiliteit
belangstelling voor producten of diensten, opbrengstverwachtingen enzovoorts.

Onder software wordt verstaan de computerprogrammatuur alsmede de op informatiedragers
aanwezige informatie.

2.

AANVULLENDE DEKKINGEN

2.1

Zaken onder bewerking

In afwijking van artikel 3.1 van het clausuleblad is de
aansprakelijkheid van Verzekerde gedekt voor Schade
aan zaken die ter bewerking aan Verzekerde zijn
toevertrouwd.
Niet verzekerd blijft Schade aan delen of onderdelen van
die zaken welke op het moment van het toebrengen van
de Schade daadwerkelijk in bewerking zijn.

3.

AANVULLENDE UITSLUITINGEN

In aanvulling op artikel 6 van de algemene
voorwaarden en artikel 3 van het clausuleblad zijn voor
deze bijzondere voorwaarden ICT de navolgende
uitsluitingen van toepassing.
3.1

Vervanging ondeugdelijke prestatie

Niet gedekt zijn Aanspraken strekkende tot verbetering,
herstel of vervanging van zaken die door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, dan
wel enige andere prestatie die daarvoor in de plaats
treedt.

1

1

LSM/NL/PI/ICT/01032014

