BIJZONDERE VOORWAARDEN
TABLET- EN LAPTOPVERZEKERING SMART2SCOOL

15

Verwijzing algemene voorwaarden
Deze bijzondere voorwaarden vormen
één geheel met de
Algemene Voorwaarden SII 2014 TLV
Smart2Scool.

16

De dekking

16.1

Nadat de uitlevering van de tablet of
laptop aan de gebruiker heeft
plaatsgevonden biedt deze verzekering
dekking voor de volgende binnen het
dekkingsgebied voorgevallen soorten
schade:
a
elke plotselinge en onvoorziene
beschadiging van een tablet of
laptop als gevolg van een van
buitenkomend onheil alsmede
een eigen gebrek in aansluiting
op de fabrieksgarantie, voor de
duur van maximaal 3 jaar,
vanaf het bouwjaar;
b
verlies van tablet of laptop door
diefstal na braak.
In verband hiermee gelden de volgende
eisen:
- Voor een tablet of laptop die zich
bevindt in een gebouw dient de braak
aan de buitenzijde te hebben
plaatsgevonden.
- Voor een tablet of laptop die zich
bevindt in een vervoermiddel dient de
braak van buitenaf te hebben
plaatsgevonden. Dekking voor diefstal
uit een vervoermiddel bestaat
uitsluitend als de tablet of laptop niet
zichtbaar is opgeborgen in een
afgesloten bagageruimte. Bovendien
dient het vervoermiddel,

16.2

waarin de tablet of laptop achterblijft,
tussen 20.00 uur en 07.00 uur gestald te
zijn in een slotvast afgesloten ruimte.
Voorwaarden voor dekking
De verzekering is van kracht zolang de
tablet of laptop conform de
voorschriften van de fabrikant:
a
gereed is voor gebruik dan wel
wordt gebruikt;
b
wordt gereinigd, geïnspecteerd,
gerepareerd, inclusief het met
deze activiteiten verband
houdende demonteren en
monteren en het opnieuw in
bedrijf stellen.
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Aanvullend verzekerd

17.1

In aanvulling op artikel 16 biedt deze
verzekering dekking voor:
de bereddingskosten en
opruimingskosten. Deze kosten
worden vergoed tot maximaal 50% van
de aankoopwaarde van de betreffende
tablet of laptop;
Nieuwe aankopen en opslag
Voor nieuwe aankopen van tablets of
laptops binnen het lopende
verzekeringsjaar bestaat dekking
volgens artikel 16 voor schade:
a
gedurende drie maanden na
aankoop met een maximum
premier risquebedrag van
€ 15.000,00;
b
tijdens opslag op het risicoadres
vooruitlopend op het gebruik
met een maximum premier
risquebedrag van € 10.000,00.

17.2
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18 Uitsluitingen
18.1

18.2

18.3

De verzekering biedt geen dekking:
Natuurrampen
voor schade veroorzaakt door:
a
aardbeving, aardverschuiving,
vulkanische uitbarstingen of
andere natuurrampen. Dit geldt
ook voor schade die het gevolg
is van een van deze
evenementen en die ontstaat in
de tijd waarin het evenement
zich voordoet en in de periode
van 72 uur nadat zich in of in de
omgeving van de plaats waar de
tablet of laptop zich bevindt de
gevolgen van het evenement
openbaren;
b
overstromingen als gevolg van
het bezwijken of overlopen van
dijken, kaden, sluizen, oevers of
andere waterkeringen;
c
wind met gemiddelde
snelheden, gedurende minstens
10 minuten, van meer dan 117
km/uur.
Waardevermindering
voor de afname van de waarde van de
tablet of laptop door beschadiging, die
niet wordt opgeheven door het
herstel van de beschadiging;
Corrosie, erosie, slijtage en ander
geleidelijke achteruitgang voor
beschadiging veroorzaakt door corrosie,
erosie, slijtage, en elke andere
geleidelijke achteruitgang, ongeacht of
deze beschadiging zich plotseling en
onvoorzien manifesteert, opgetreden
als natuurlijk gevolg van de normale
werking en het normale gebruik van de
tablet of laptop . Deze uitsluiting geldt
voor dat onderdeel van de tablet of
laptop die rechtstreeks door een van de
hiervoor genoemde oorzaken is
getroffen en is niet van toepassing op
de beschadiging die daarvan het gevolg
is;

18.4

Molest en atoom voor schade
veroorzaakt door:
a
groot molest (gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer
en muiterij, ontleend aan de
tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2
november 1981 onder nummer
136/1981 is gedeponeerd ter
griffie van de
Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage);
b
atoomkernreacties, ongeacht
de oorzaak en in welke vorm
dan ook;
18.5 Esthetische beschadigingen
Voor esthetische beschadigingen zoals
schrammen, krassen en deuken die de
goede technische werking van
de tablet of laptop niet beïnvloeden;
18.6 Schade aan software en/of data
18.7 Opzet of roekeloosheid
voor schade die met opzet of door
roekeloosheid is veroorzaakt;
18.8 Normale voorzichtigheid
indien verzekerde niet de normale
voorzichtigheid in acht heeft genomen
om schade te voorkomen. Van normale
voorzichtigheid kan niet worden
gesproken in het geval sprake is van:
- gebruik van een tablet zonder
beschermhoes;
- vervoer zonder beschermhoes of
laptoptas;
- onbeheerd achterlaten van tablet of
laptop;
18.9 Kampeermiddelen
voor diefstal uit een vaartuig, tent,
caravan, of ander kampeermiddel;
18.10 Reparatie/onderhoud
voor beschadiging die het gevolg is van
reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden die zonder
voorafgaande toestemming van
verzekeringnemer zijn verricht;
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18.11 Bruikleen
voor schade gedurende de periode dat
de tablet of laptop door degene die
daarover beschikt uit hoofde van een
gebruikers-/bruikleenovereenkomst
met verzekeringnemer aan een ander in
bruikleen is gegeven;
18.12 Aangifte bij politie
voor verlies van de tablet of laptop door
diefstal zonder dat daarvan aangifte is
gedaan bij de politie.

19

19.2

19.3

De vergoeding

Verzekeraar vergoedt een gedekte
schade op de volgende
basis:
19.1 Keuze vergoeding
Naar keuze van verzekeraar het verschil
tussen de waarde van de tablet of
laptop onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de gebeurtenis of de
herstelkosten onmiddellijk na de
gebeurtenis.
19.1.1 Waardegrondslag tablet
Bij de bepaling van de waarde van de
tablet onmiddellijk
voor de gebeurtenis wordt uitgegaan
van de aankoopwaarde.
19.1.2 Waardegrondslag laptop
Bij de bepaling van de waarde van de
laptop onmiddellijk voor de gebeurtenis
wordt uitgegaan van de
waardegrondslagen zoals hieronder
genoemd:
a
de aankoopwaarde;
b
voor een laptop ouder dan 1
jaar de dagwaarde, de
dagwaarde wordt op basis van
de aankoopwaarde als volgt
vastgesteld:
- Ouderdom
- Dagwaarde
- Ouder dan 2,
- jonger dan 3 jaar
80%
- Ouder dan 3 jaar
70%

Eigen risico en restanten
Op de vergoeding als bedoeld in de
artikelen 19.1 wordt naast het eigen
risico de waarde van eventuele
restanten in mindering gebracht.
Vergoeding boven het verzekerde
bedrag
Boven het verzekerde bedrag worden
vergoed:
a
de vergoedingen
overeenkomstig artikel 17.1,
17.2.
b
de kosten van deskundige(n)
zoals bepaald in art. 5.4.

20

Definities

20.1

Atoomkernreacties
Iedere kernreactie waarbij energie
vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
Aankoopwaarde
Het, op de dag van de aankoop,
benodigde bedrag voor het verkrijgen
van de tablet of laptop, vermeerderd
met de kosten van transport,
bedrijfsklaar opstellen en eventuele
rechten en belastingen.
Bereddingskosten
De kosten van maatregelen en schade
aan zaken die bij het nemen van deze
maatregelen worden ingezet die door
of vanwege een verzekerde worden
getroffen en redelijkerwijze
noodzakelijk zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van door de
verzekering gedekte schade af te
wenden of te beperken.
Beschadiging
Fysieke aantasting die zich manifesteert
in een blijvende verandering van vorm
of structuur, die naar
verkeersopvattingen de gaafheid
kenmerkt van de stoffelijke zaak.

20.2

20.3

20.4
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20.5

Braak
Het met geweld en met zichtbare
beschadiging verbreken van een
afsluiting.
20.6 Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een
redelijk bedrag wegens
waardevermindering door veroudering
en slijtage.
20.7 Diefstal
Het wegnemen van zaken die een ander
toebehoren, met het oogmerk om deze
zich wederrechtelijk toe te eigenen.
20.8 Eigen risico
Het bedrag dat per gebeurtenis voor
rekening van verzekerde blijft.
20.9 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar
verbandhoudende voorvallen met één
en dezelfde oorzaak
20.10 Object: Tablets en laptops
Tablets
De tablets die zijn omschreven of
aangemerkt op het polisblad en/of
bijbehorende objectenlijst, voor zover
niet van deze verzekering uitgesloten,
alsmede de tablets waarvoor op grond
van artikel 16 dekking wordt verleend.
Laptops
De laptops of Chromebooks die zijn
omschreven of aangemerkt op het
polisblad en/of bijbehorende
objectenlijst, voor zover niet van deze
verzekering uitgesloten, alsmede de
laptops waarvoor op grond van
artikel 16 dekking wordt verleend.
20.11 Opruimingskosten
De kosten voor demontage, wegruimen
en afvoeren van de tablet of laptop, die
niet al in de normale herstelkosten
zijn begrepen en die het noodzakelijke
gevolg zijn van een gedekte schade.
20.12 Premier risquebedrag
Het bedrag dat, in geval van schade,
maximaal wordt vergoed ongeacht de
werkelijke waarde van het
verzekerde belang.

20.13 Schade
Beschadiging of verlies van een tablet of
laptop.
20.14 Verzekeraar
Verzekeraar is de in de polis genoemde
risicodrager of risicodragers in geval van
co-assurantie ieder voor het door hen
geaccepteerde aandeel.
20.15 Verzekerde
Verzekeringnemer of geregistreerde
leerling, tenzij anders is vermeld.
20.16 Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het polisblad
is vermeld en met wie verzekeraar deze
verzekering is aangegaan.
20.17 Verzekerd bedrag
Het als zodanig op het polisblad en/of in
de objectenlijst vermelde bedrag.
20.18 Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied is wereldwijd.
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