
Wat is verzekerd? 
Fysieke schade aan je elektronische apparatuur
Verzekerd is schade aan de verzekerde elektronica, 
veroorzaakt door plotselinge gebeurtenissen van buitenaf zoals 
bedieningsfouten of onhandigheid (bij normale zorg), brand, 
storm, vandalisme, inbraak en beroving.

Computerapparatuur
Onder computerapparatuur vallen elektronische apparatuur
zoals laptops, beeldschermen en printers die je nodig hebt
voor het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten.

Foto- en videoapparatuur
Onder foto- en videoapparatuur vallen elektronische apparatuur
zoals fotocamera’s, videocamera’s en microfoons die je nodig
hebt voor het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten.

Extra kosten tegen bedrijfsstilstand
Je bent gedekt voor kosten die je moet maken om te voorkomen 
dat je bedrijf stilvalt na schade, tot 10% van het verzekerde 
bedrag per gebeurtenis. Bijvoorbeeld kosten voor overwerk of 
huur van vervangende apparatuur.

Eigen defecten
Verzekerd is schade veroorzaakt door eigen defecten van 
verzekerde elektronische apparatuur niet ouder dan 36 maanden 
(sinds het eerste gebruik) en met een maximale waarde van 
€ 2.500.

Aanpassings- en implementatiekosten
Je bent gedekt voor de kosten die nodig zijn om de
incompatibiliteit van je onbeschadigde data en software als
gevolg van het gebruik van vervangende apparatuur op te
heffen in te voeren tot 10% van het verzekerde bedrag per
gebeurtenis.

Bereddings-, expert- en opruimkosten
Bereddingskosten en kosten van experts worden vergoedt. 
Eventuele opruimkosten, indien deze als gevolg van een 
verzekerde gebeurtenis moeten worden gemaakt, zijn gedekt tot 
10% van het verzekerde bedrag.

Terrorisme
Terrorismerisico wordt herverzekerd bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

Elektronicaverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming:

Product:

Insify NLD Agent B.V. geregistreerd in het vergunningenregister van de AFM onder nummer 12047432, met als 
verzekeraar Great Lakes Insurance SE geregistreerd bij De Nederlandse Bank (DNB) onder nummer R114986.
Elektronicaverzekering (ELa.2021a)

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In het polisblad en de voorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Wat voor soort verzekering is dit?
Jouw onderneming is met deze verzekering beschermd voor schade aan je elektronische apparatuur door ongelukken, inbraak, eigen defecten of jouw eigen 
schuld. Dit is een perfecte aanvulling op een inventaris en goederenverzekering.

Wat is niet verzekerd? 
Mobiele telefoons, data en software en particuliere inboedel. 
Ook accu’s, inkt, toners, cartridges, linten, lampen en andere 
onderdelen die tijdens de levensduur van de apparatuur 
meerdere keren moeten worden vervangen zijn niet 
meeverzekerd.

Geleidelijke verslechtering
Niet verzekerd is schade die toerekenbaar is aan geleidelijke 
verslechtering van de verzekerde elektronische apparatuur, zoals 
slijtage of erosie, roest of schimmel.

Herstel door fabrikant of leverancier
Niet verzekerd is schade waarvoor de fabrikant of leverancier van 
de verzekerde elektronica wettelijk of contractueel aansprakelijk 
is.

Natuurrampen
Niet verzekerd is schade die toerekenbaar is aan
overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (je
bent wel verzekerd bij bijvoorbeeld storm, neerslag of
blikseminslag).

Opzet en onzorgvuldigheid
Niet verzekerd is schade door opzet, roekeloosheid en/of
merkelijke schuld. Ook schade toerekenbaar aan het gebrek
aan normale zorg is niet verzekerd.

Verlies door zakkenrollen of kleine diefstal
Diefstal zonder braak, zoals zakkenrollen of kleine diefstal, is niet
verzekerd.



Zijn er dekkingsbeperkingen?
Verzekerd bedrag
Jij kiest! Het is mogelijk tijdens je aanvraag zelf een verzekerd bedrag te selecteren, wat de basis is van hoe schade aan jouw elektronica wordt 
beoordeeld en vergoed. Als het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde elektronische apparatuur wordt de vergoeding naar rato 
berekend.

   • Elektronica niet ouder dan 36 maanden wordt vergoed naar nieuwwaarde.
   • Elektronica ouder dan 36 maanden waarvan de dagwaarde ten minste 40% van de nieuwwaarde is, wordt vergoed naar nieuwwaarde.
   • Elektronica ouder dan 36 maanden waarvan de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is, wordt vergoed naar de dagwaarde.

Eigen risico
Jij kiest! Iedere keer als je schade hebt, wordt jouw eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding. Jouw eigen risico komt overeen met je eigen 
deelname bij schade.

Waar ben ik gedekt?
Jouw elektronische apparatuur is verzekerd voor schade op de verzekerde locatie, op een thuiswerkplek of in een co-working space. Wereldwijd
ben je voor 3 maanden aaneengesloten gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je deze verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op alle vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo 
snel mogelijk en werk mee aan de schaderegeling, zoals het bewaren van eventueel bewijsmateriaal voor onderzoek. Verandert er iets in je situatie? 
Laat het ons weten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen door ons te e-mailen: support@insify.nl. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of op de door jouw 
gekozen datum. Je zit dus nergens aan vast!

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt maandelijks betalen per automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Je kiest zelf de startdatum van je verzekering bij het aanvragen, deze wordt dan vermeld op je polisblad. Jouw verzekering begint op die datum als 
jouw eerste premie op tijd is betaald. Je sluit een verzekering af voor onbepaalde tijd totdat deze door jou of ons wordt opgezegd. We stoppen de 
verzekering als je de premie na een aantal herinneringen niet op tijd betaalt.


