Specifieke Verzekeringsvoorwaarden
Reconstructiekosten (SVRK-2015)
De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis
en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.
Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan
de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden voor.
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De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerde
bedrag met een maximum van € 250.000,- per gebeurtenis.
2.4 Ontploffing

Is een moment van een plotselinge hevige krachtsuiting:
- van gassen of dampen in een vat waarbij drukverschil ontstaat;
- door een scheikundige reactie van gassen, dampen, vloeistoffen of
vaste stoffen.
2.5 Lucht- of ruimtevaartuig of ruimteobject

Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen

2.6 Luchtdruk

1.1 Reconstructiekosten

Waaronder te verstaan schade ten gevolge van startende of
proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen en het doorbreken van de
geluidsbarrière.

De kosten, gedurende de uitkeringstermijn, gemaakt als gevolg van
een gedekt voorval om administratieve- en financiële gegevens,
tekeningen en dergelijke – ongeacht op welke wijze vastgelegd –,
die voor de voortgang van het bedrijf of het beroep noodzakelijk
zijn, te reconstrueren en opnieuw in de administratie van
verzekeringnemer op te nemen.
1.2 Rellen, relletjes of opstootjes

Onder rellen, relletjes of opstootjes worden verstaan incidentele
geweldmanifestaties.
1.3 Werkstaking

2.7 Inbraak of poging tot inbraak
2.7.1 Voor gebouwen waarbij de bewoners respectievelijk
gebruikers van een gemeenschappelijke straatdeur gebruik maken
wordt met inbraak gelijkgesteld het zich toegang verschaffen door
de dader door inbraak ten opzichte van de bij verzekeringnemer in
gebruik zijnde ruimte(n).

Onder werkstaking wordt verstaan het gemeenschappelijk niet of
slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem opgedragen werk
door een aantal werknemers in een onderneming.

2.7.2 Verzekeringnemer is verplicht alle voorzorgen te nemen voor
de veiligheid van de bedrijfsmiddelen, in het bijzonder wat betreft
de behoorlijke sluiting van vensters, luiken, deuren en andere
toegangen.

Artikel 2 Omvang van de dekking

2.8 Schade door afpersing en beroving of poging daartoe

Reconstructiekosten rechtstreeks voortvloeiende uit of ontstaan
door beschadiging of verlies van de administratie ten gevolge van:

Mits gepaard gaande met geweld en/of bedreiging met geweld
tegen personen.

2.1 Brand en brandblussing

2.9 Vandalisme

Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en
met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere geen
brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Moedwillige beschadiging door vernielzucht van een persoon die
zonder toestemming van verzekeringnemer in het gebouw is.

Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade, ontstaan
door en tijdens het blussen en bestrijden van de brand, alsook de
materiële schade ontstaan bij het redden van zaken, waaronder
begrepen schade door wegraken of diefstal en schade aan zaken die
het gevolg is van door de bevoegde autoriteiten genomen
maatregelen om de voortgang van de brand te stuiten, evenals
schade ten gevolge van naburige brand.
2.2 Blikseminslag
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2.3 Inductie/overspanning, als gevolg van onweersactiviteiten

Waarbij de bliksem aantoonbaar is ingeslagen in het verzekerde
gebouw of het deel van het gebouw dat bij verzekeringnemer in
gebruik is Ook al heeft het inslaan van de bliksem geen brand ten
gevolge gehad.

Blad 1

2.10 Storm

Is wind met een kracht van 7 of meer volgens het KNMI.
2.11 Uitstromend water, stoom en blusmiddel

Is water en stoom dat door een plotseling defect of verstopping:
- stroomt uit waterleidingen of daarop aangesloten apparaten of
installaties;
- stroomt uit het riool;
- uitstroomt doordat binnen een gebouw iets verstopt, bevriest of
kapot gaat;
- stroomt uit gebouwen naast of boven het gebouw van
verzekeringnemer.
En ook blusmiddel onvoorzien gestroomd uit blustoestellen.
Schade door water en blusmiddel uit de genoemde installaties,
toestellen en apparaten moet het gevolg zijn van een plotseling
defect, springen door vorst of overlopen van water.

2.12 Neerslag

2.25 Bijzondere dekkingen

- regen, sneeuw, smeltwater of hagel dat een gebouw binnenkomt
door overlopen of lekkage van daken en dakgoten;
- regenwater dat een gebouw binnenstroomt als gevolg van hevige
regenval. Onder hevige regenval verstaan wij minstens 40
millimeter in 24 uur gemeten binnen 2 kilometer rondom een
gebouw.

De verzekering dekt eveneens reconstructiekosten rechtstreeks
voortvloeiend uit of ontstaan door beschadiging of verlies van de
administratie ten gevolge van:

2.12.1 Sneeuw- en waterdruk

Schade door het instorten van daken of muren door sneeuw- en
waterdruk is verzekerd.
Schade door constructiefouten is niet verzekerd.
2.13 Hagel
2.14 Uit- of overstromen van aquaria

2.25.1 Een uitval van de levering van gas-, water- of elektriciteit
die langer dan zes uur aanhoudt. De uitval moet het gevolg zijn van
schade aan een nutsbedrijf door een gebeurtenis waarvoor
verzekeringnemer zelf onder deze verzekering ook dekking zou
hebben gehad.
2.26 Dekking boven het verzekerde bedrag

De kosten van alle bij de schaderegeling betrokken registerexperts.
De kosten van de door verzekeringnemer benoemde registerexperts
worden vergoed wanneer de benoeming tot stand is gekomen na
overleg met verzekeraar. De kosten worden vergoed tot maximaal
de kosten van de door verzekeraar benoemde registerexpert.

2.15 Paarden en vee

Voor zover geen eigendom van verzekeringnemer.

2.27 Uitsluitingen

2.16 Olie

Naast de uitsluitingen vermeldt in de Algemene
Verzekeringsvoorwaarden is ook niet verzekerd:

Onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten
verwarmings- of kookinstallatie met bijbehorende leidingen en
tanks.

2.27.1 Schade veroorzaakt door aardbevingen en vulkanische
uitbarstingen.

2.17 Rook en roet

Plotseling uitgestoten door een op de schoorsteen aangesloten
verwarmings- of kookinstallatie.
2.18 Omvallen van

Bomen, kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes,
vlaggenmasten, lichtmasten en/of afbreken van delen van
genoemde zaken.

2.27.2 Waterschade door:
- overstroming door welke oorzaak dan ook;
- grondwater;
- water aan goederen, tenzij de goederen op vlonders, pallets of
stellingen liggen, ten minste tien centimeter boven de vloer.
2.27.3 Schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw.

2.19 Kappen, snoeien van bomen

2.27.4 Schade aan bedrijfsmiddelen of belangen waarvoor een
speciale verzekering is gesloten welke voldoende dekking biedt.

2.20 Aanrijding en aanvaring

Artikel 3 Specifieke schadebepalingen

Van het op de polis genoemde gebouw, een belendend gebouw of
van de vast opgestelde bedrijfsinventaris.

De verplichting van verzekeraar tot vergoeding omvat:

2.20.1 Afgevallen of uitgevloeide lading van voer- of vaartuigen
2.21 Rellen, relletjes, opstootjes en werkstaking

Uitsluitend voor wat betreft vernieling of beschadiging van de
verzekerde zaken als gevolg hiervan.
2.22 Scherven

Door het breken van glas van vaste spiegels, wandversieringen,
vitrines en ruiten.
2.23 Bijtende stoffen

Voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie,
vernieuwing of productiefouten.
2.24 Eén van de hiervoor genoemde oorzaken

Als gevolg van eigen gebrek, of schade vanwege de aard van de
verzekerde zaken.
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3.1 de reconstructiekosten als gevolg van in artikel 2.1

t/m 2.25 gedekte voorvallen;
3.2 de als gevolg van artikel 2.26 gedekte kosten;
3.3 ten hoogste het verzekerde bedrag, rekening houdend met het in
artikel 2.26 bepaalde, ongeacht het werkelijke belang.
3.4 Schadevergoedingstermijn
3.4.1 De termijn waarover de reconstructiekosten worden vergoed

gaat in op de dag van het voorval en duurt voort gedurende ten
hoogste het op de polis genoemde aantal weken, ook al zou de
verzekering eindigen, totdat de administratie op het peil is gekomen
of redelijkerwijs had kunnen komen, zonder dat het voorval zich
had voorgedaan.

3.4.2 De uitkeringstermijn is ten hoogste dertien weken, indien

4.2 Kopie data

verzekeringnemer na een voorval het bedrijf of zijn beroep
beëindigt, of niet binnen acht weken al het mogelijke heeft gedaan
om de administratie zo spoedig mogelijk op het normale peil te
brengen.

- Verzekerde dient ten minste eenmaal per week een volledige
back-up te maken van alle data en deze op juistheid te
controleren. De back-upprocedure dient in een meergeneratiesysteem te worden uitgevoerd;
- de back-up dient te worden opgeborgen in een datasafe of te
worden bewaard buiten het bedrijf.

Artikel 4 Specifieke bepalingen
4.1 Automatische bijverzekering na schade

De verzekering blijft na het voorval van kracht voor het
oorspronkelijk verzekerde bedrag verminderd met een bedrag gelijk
aan de schadevergoeding.
Het schadebedrag wordt geacht per de schadedatum te zijn
bijverzekerd. Verzekeraar heeft het recht voor deze bijverzekering
premie in rekening te brengen.

Blad 3

4.3 Administratie elders

Administratie, die zich elders binnen Nederland bevindt, is
eveneens verzekerd, mits de schade is veroorzaakt door een voorval
als bepaald in artikel 2.1 t/m 2.6.

