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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 
(LIU/NL/PI/15062010); en 

b. de dekking tegen personen- en zaakschade zoals 
omschreven in het clausuleblad Algemene 
Aansprakelijkheid (LIU/NL/PI-GL/30052007). 

 
 
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. 
 
Onder software wordt verstaan de computer-
programmatuur alsmede de op informatiedragers 
aanwezige informatie.  
 
 
2. AANVULLENDE DEKKINGEN 

 
 
2.1 Documenten  
 
Aan artikel 3.1 van de algemene voorwaarden en  
artikel 2 van het clausuleblad wordt als dekkings-
omschrijving toegevoegd:  
 
Gedekt is de aansprakelijkheid van Verzekerde als 
gevolg van beschadiging, vernietiging of verdwijning 
van, voor de behandeling van een zaak aan 
Verzekerde toevertrouwde documenten, waaronder 
tevens worden verstaan documenten die op een 
informatiedrager zijn opgeslagen. 
 
Per Aanspraak en per Verzekeringsjaar wordt voor 
deze aanvullende dekking maximaal € 250.000 vergoed 
onder aftrek van een eigen risico van € 2.500.   
 
Onder documenten worden in het kader van deze 
aanvullende dekking niet begrepen geld, geldswaarden, 
cheques, wissels, coupons, geldswaardige papieren en 
dergelijke.   
 
 
 
 
 
 

 
2.2 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. 
 
Deze uitsluiting geldt niet in geval van Schade die is 
toegebracht door zaken die door of onder 
verantwoordelijkheid van Verzekerde zijn geleverd en 
welke Schade is toegebracht aan zaken die eveneens 
door of onder verantwoordelijkheid van Verzekerde zijn 
geleverd. 
 
De uitsluiting behoudt echter toepassing:  
a. voor schade aan die zaken waarin de oorzaak van de 

schade is gelegen; en 
b. indien beide zaken tot dezelfde tot dezelfde 

transactie behoren. 
 
3.2 Virussen  
 
Niet gedekt zijn Aanspraken die direct of indirect 
voortvloeien uit of verband houden met doorgifte, het 
besmetten of verspreiden en dergelijke van virussen, logic 
bombs of troyan horses. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voorzover Verzekerde bewijst 
dat hij de maatregelen heeft genomen die een redelijk 
handelend en bekwaam vakgenoot ook zou hebben 
genomen in het kader van de bescherming tegen 
dergelijke virussen, logic bombs of troyan horses. 
 
3.3 Overschrijdingen 
  
Niet gedekt zijn Aanspraken in verband met, 
voortvloeiende uit of als gevolg van overschrijding van 
kostenbegrotingen en/of prijsopgaven, opleveringsdata 
en andere tijdsplanningen. 
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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 automatiserings-
werkzaamheden. 
 
3.4 Hacking  
 
Niet gedekt zijn Aanspraken in verband met, 
voortvloeiende uit of als gevolg van het zich door (een) 
onbevoegde(n) verschaffen van toegang tot systemen, 
programma’s of bestanden door een tekortkoming in de 
beveiligingsmaatregelen tegen onbevoegd gebruik of 
toegang tot deze systemen, programma’s of bestanden. 
 
Deze uitsluiting geldt niet wanneer onbevoegde(n) zich 
de toegang hebben kunnen verschaffen als gevolg van 
een duidelijk aanwijsbare fout in de door Verzekerde 
geleverde software of hardware. 
 
3.5 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, opbrengst-
verwachtingen enzovoorts. 
 
 
 
 
 


