UITSLUITING VAN VERZEKERING (VERVOLG)

VERLOREN APPARATUUR MELDEN

15. In het geval van transportmaterieel; iedere
claim voor:

Als de schade of het verlies het gevolg is van een
criminele handeling, dan moet u onmiddellijk aangifte
doen bij de politie en Acquis een volledige lijst en
beschrijving geven van de ontbrekende of beschadigde
apparatuur. U dient Acquis ook het telefoonnummer
te geven van het politiebureau belast met de aangifte.

a. Schade verricht aan de apparatuur terwijl een
ongekwalificeerd en/of onbevoegd persoon de
apparatuur bediende.
b. Schade dat geen effect heeft op het veilig en
adequaat werken van de apparatuur.
c. Schade verricht tijdens het bedienen van de
apparatuur buiten de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant om, met inbegrip van laadgrenzen.
B. Uitgezonderde apparatuur
1. Luchtvaartuig en watervaartuig, of apparatuur
die zich permanent op het luchtvaartuig of
watervaartuig bevindt.
2. Apparatuur die gebruikt wordt in mijnbouw,
oliewinning of verwerking,of gaswinning of
verwerking. (Anders dan apparatuur die zich
bevindt en gebruikt wordt in ingesloten gebouwen
waarvan gebruik incidenteel is voor de activiteiten
in deze industrie.
3. Apparatuur die zich ondergronds bevindt. (Anders
dan apparatuur die zich ondergronds bevindt in
gebouwen die niet volledig ondergronds zijn).

WIJZIGING

U kunt op ieder moment contact opnemen met Acquis om
aan te geven dat u de in de financieringsovereenkomst
opgenomen apparatuur zelf heeft verzekerd. Er worden
dan geen kosten meer voor de door ons afgesloten
verzekering in rekening gebracht, mits uw verzekeraar
of tussenpersoon aantoont dat het object afdoende is
verzekerd conform onze Algemene Voorwaarden.

Alle schade aan of verlies van de apparatuur moet zo
snel mogelijk aan het Customer Services-team worden
gemeld via 0800-022 5469.

VERZEKERING VAN
GEFINANCIERDE
APPARATUUR

Het Customer Services-team noteert de verklaring
van het verlies en neemt namens ons contact op met
Hiscox om een claim in te dienen. Als de claim wordt
geaccepteerd, zorgt Acquis voor het herstel of de
vervanging van de apparatuur, zoals door Hiscox of
een aangestelde vertegenwoordiger van Hiscox gepast
wordt geacht.
Als een bij Hiscox ingediende claim om welke reden
dan ook niet door Hiscox wordt geaccepteerd, blijft
u aansprakelijk voor de bedragen die u volgens de
voorwaarden van de financieringsovereenkomst
verschuldigd bent evenals de kosten van herstel of
vervanging van de apparatuur dan wel administratieve
lasten.

VRAGEN?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Acquis via gratis telefoonnummer 0800-022 5469
(bereikbaar op werkdagen van 09:00u tot 17:30u).
In de context van deze brochure, zijn ‘wij’ en ‘onze’
verwijzingen naar BNP Paribas Leasing Solutions
N.V., Kamer van Koophandel-nummer 24271429
kantoorhoudende te Hambakenwetering 4, 5231 DC
´s-Hertogenbosch.

U kunt hiervoor uw tussenpersoon of verzekeraar
vragen om Acquis te bellen op gratis telefoonnummer
0800-022 5469 om mondeling de details van uw
verzekering te verstrekken.
Er vindt een terugbetaling plaats van maximaal 200
dagen als u in deze periode over een eigen verzekering
beschikte, op voorwaarde dat Acquis de apparatuur niet
heeft vervangen of hersteld.

Business is ON
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INFORMATIE OVER ONZE POLIS
In uw financieringsovereenkomst is de bepaling
opgenomen dat u verantwoordelijk bent voor het
verzekeren van de apparatuur waarvoor de overeenkomst
is aangegaan.
Om onze apparatuur te beschermen in het geval dat
de apparatuur niet op een andere manier verzekerd is,
hebben we een verzekeringspolis afgesloten bij Hiscox
Underwriting Limited (‘Hiscox’).
Daarnaast werken we samen met Acquis Insurance
Management Limited (‘Acquis’) die de administratie
van onze verzekering verzorgt en ervoor zorgt dat
de apparatuur gedurende de hele looptijd van uw
overeenkomst passend gedekt is.
Dit document bevat de belangrijkste informatie over
onze verzekeringspolis bij Hiscox.
Voor het verzekeren van de apparatuur via onze
verzekeringspolis en voor het uitbesteden van de
administratie aan Acquis brengen we aan u een
vergoeding in rekening.
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt deze
vergoeding automatisch opgeteld bij het bestaande
termijnbedrag.

ONZE POLIS

Onze uitgebreide verzekeringspolis biedt de nodige
dekking ter bescherming van de apparatuur.
De polis verzekert ons, als polishouder en begunstigde,
tegen de kosten van het herstellen of vervangen van de
apparatuur in geval van direct fysiek verlies of schade ten
gevolge van een verzekerde gebeurtenis. Het verzekert u
als lessee niet.
De verzekerde gebeurtenissen zijn:
• accidentele schade
• diefstal (inclusief diefstal door werknemers en roof)
• brand
• storm
• vandalisme
• elektrische storingen
• vallende objecten
• sprinkler-lekkage
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DE VERZEKERING
A. Onze verzekering
Met onze polis zijn we verzekerd tegen diefstal van
de apparatuur en schade aan de apparatuur ontstaan
door oorzaken die niet door de polis worden uitgesloten.
De verzekering is van toepassing op apparatuur die
zich bevindt:
• binnen Nederland;
• in de rest van de wereld, maar dan voor een periode
van maximaal 30 opeenvolgende dagen.
Aanvullende dekking
In het geval van transportmaterieel; als die, door een
geldige oorzaak, vervangen moet worden, maar wij de
vervangende apparatuur niet binnen 10 werkdagen
kunnen leveren, zullen wij u voorzien van huur
apparatuur, waar beschikbaar, voor een periode van
maximaal negentig (90) dagen.
De verzekering betaalt niet meer uit dan:
• maximaal € 150.000, voor ieder afzonderlijk apparaat;
• een maximumbedrag van € 400.000 voor iedere
incidentele gebeurtenis die schade berokkent aan
alle in één overeenkomst opgenomen apparatuur
die verzekerd is onder onze polis.
• een maximumbedrag van € 1.000.000 voor iedere
incidentele gebeurtenis die schade berokkent aan
alle gefinancierde apparatuur per klant;
• maximaal drie keer een afrekening voor ‘total loss’
per klant.
B. Vastgestelde waarde op het ogenblik van een
gedekt verlies
In geval van schade of verlies door een onder
deze verzekering gedekte oorzaak, wordt voor de
waardebepaling ten behoeve van de afhandeling van
de claim één van de volgende methoden toegepast:
• als de verzekerde apparatuur als onherstelbaar
beschadigd of verloren wordt beschouwd, vindt
vergoeding plaats op basis van de volledige
vervangingskosten;
• als de beschadigde apparatuur kan worden hersteld,
dan wordt die op herstelbasis getaxeerd;
• als de verzekerde apparatuur volledig vernield of
verloren is, kunnen wij in bepaalde zwaarwegende
omstandigheden er voor kiezen de apparatuur niet

te vervangen. In dat geval betaalt Hiscox ons het
openstaande bedrag van de overeenkomst uit, met
uitzondering van rente, onderhoud en btw.

UITSLUITING VAN VERZEKERING
A. Uitsluitingen

1. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit eigendom
of gebruik van de verzekerde apparatuur.
2. Elke bedrijfsonderbreking of andere indirecte
verliezen.
3. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit lichamelijk
letsel, geestelijk letsel, ziekte en vernietiging van of
schade aan eigendom van derden.
4. Elektrisch of mechanisch defect van de apparatuur
wegens een verkeerd ontwerp, verkeerd materiaal
of een verkeerde constructie, installatie of reparatie.
5. Schoonmaak of onderhoud.
6. Overstroming
7. Vrijwillige afstand van de apparatuur of elke oneerlijke
of criminele handeling, frauduleus complot, truc, list
of valse voorwendsels van u of uw vertegenwoordiger
ten opzichte van ons.
8. Onachtzaam gebruik of opzettelijke misbruik van de
apparatuur door u of uw vertegenwoordiger.
9. Het vrijkomen of verspreiden van een
milieuverontreinigende stof. Echter, rook of roet die
voortvloeit uit een brand, of verlies dat voortvloeit uit
het gebruik van brandbestrijdings-chemicaliën of water
wordt wel gedekt door de polis.
10. Slijtage en/of een daarmee samenhangend defect,
roest, corrosie, ontsiering of krassen, verkleuring,
verrotting, schimmelvorming, ongedierte of plaag of
elke andere vorm van geleidelijke aantasting.
11. Supersonische knallen of drukgolven die worden
veroorzaakt door apparaten of luchtvaartuigen die
zich met supersonische snelheid verplaatsen.
12. Het onvermogen van elektrische apparaten,
computers of computerapparatuur, computersoftware,
microcontrollers of microchips om een datum of tijdstip
als de juiste of bedoelde datum of tijdstip te herkennen
en erop te reageren.
13. Oorlog, inbeslagname en nucleaire risico’s.
14. Elk type elektronisch virus.
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