
Verschillenoverzicht Reaal Schadeverzekeringen Elektronica 
en NN ZP en ZM 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. 

De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 
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Algemeen en Dekking 

Elektronische 

apparatuur 

 
Algemeen en Dekking 

Elektronische 

apparatuur 

 
Algemeen en Dekking 

Elektronische apparatuur 

Van buiten komend 

onheil 

(i.c.m. een garantie of 

een preventief en 

correctief 

onderhoudscontract 

buiten beschouwing 

gelaten. Dit is slechts 

secundair en dient het 

2.1.1.1 Materiële schade door 

een onvoorziene, 

plotselinge, onverwachte 

gebeurtenis die van 

buitenaf inwerkt 

2.3.1 Plotselinge en 

onvoorziene materiële 

schade door brand, 

ontploffing en 

blikseminslag en overige 

van buiten komende 

gebeurtenis. 

7.1.a Plotselinge en onvoorziene 

materiële schade. 
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belang bij de dekking 

materiële 

beschadiging zelf 

niet). 

Eigen gebrek 

(i.c.m. een garantie of 

een preventief en 

correctief 

onderhoudscontract 

buiten beschouwing 

gelaten. Dit is slechts 

secundair en dient het 

belang bij de dekking 

materiële 

beschadiging zelf 

niet)." 

2.1.1.4 Schade aan niet 

draagbare apparatuur van 

maximaal 3 jaar oud tot 

maximaal € 2.500,-. 

2.3.1 Schade aan computer- en 

kopieerapparatuur jonger 

dan 5 jaar tot maximaal 

€ 5.000,-. 

7.1.c Schade aan personal computers 

met gekoppelde 

randapparatuur, beeldschermen, 

printers, telefaxen en 

kopieerapparatuur jonger dan 5 

jaar tot maximaal € 5.000,-. 

Diefstal 2.1.1.5 Na braak aan gebouw 2.3.1 Na braak aan gebouw 7.1.a Na braak 

Expertisekosten 2.2.1 Ja, ook dekking voor 

kosten contra-expert. 

2.5.3 Ja, ook dekking voor 

kosten contra-expert, 

mits redelijke kosten. 

7.4.c Ja, ook dekking voor kosten 

contra-expert maar tot aan de 

kosten van de eigen expert. 
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Dekking tot eenmaal de 

verzekerde som. 

Bereddingskosten 2.2.2 Ja, tot maximaal 100% 

van de verzekerde som. 

Vergoeding boven het 

verzekerde bedrag. 

2.5.3 Ja, tot maximaal 50% 

van de verzekerde som. 

Vergoeding boven het 

verzekerde bedrag. 

4.1 Ja, tot maximaal 50% van de 

verzekerde som. Vergoeding 

boven het verzekerde bedrag. 

Noodvoorziening 2.2.3 Ja, tot maximaal 100% 

van de verzekerde som. 

Vergoeding boven het 

verzekerde bedrag. 

- Nee - Nee 

Compatibiliteit 2.2.5 Compatibiliteitskosten 

tot 10% van de 

verzekerde som . 

Vergoeding tot maximaal 

€ 25.000,-. 

2.5.3 Conversie- en 

implementatiekosten tot 

10% van de verzekerde 

som. Vergoeding tot 

maximaal € 10.000,-. 

7.4.a Conversie- en 

implementatiekosten tot 10% 

van de verzekerde som. 

Vergoeding tot maximaal € 

25.000,-. 

Opruimingskosten 2.2.4 Nee 2.5.3 Ja, boven de verzekerde 

som tot maximaal 10% 

van de waarde van de 

beschadigde elektronica. 

7.4.b Ja, boven de verzekerde som tot 

maximaal 10% van de 

verzekerde som van de 

verzekerde zaak. 
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Stichting Salvage - Niet in polisvoorwaarden 

vastgelegd. Wordt wel 

vergoed, boven het 

verzekerde bedrag. 

2.5.3 De kosten. Vergoeding 

boven het verzekerde 

bedrag. 

- Niet in polisvoorwaarden 

vastgelegd. Wordt wel vergoed, 

boven het verzekerde bedrag. 

Overdekking 2.4.2 Ja, voor aanschaffen in 

het lopende 

verzekeringsjaar maar 

percentage verzekerde 

som en maximum is 

afhankelijk van het 

gekozen pakket. 

2.5.2 Ja, voor aanschaffen in 

het lopende 

verzekeringsjaar onder 

voorwaarde dat jaarlijks 

opgave wordt gedaan, tot 

maximaal 10% boven 

het verzekerde bedrag. 

7.3 Ja, in lopende verzekeringsjaar 

tot maximaal 10% boven 

verzekerd bedrag. 

Onderverzekering met 

inachtneming van overdekking. 

Informatiedragers 

onderdeel van 

verzekerde 

apparatuur? 

1.1.3 

1.1.7 

1.1.8 

Ja, mits het gaat om 

(externe) harddisks of 

anders indien er 

programmatuur op staat 

(valt dan onder 

Programmatuur) of 

indien er data op staat 

(valt dan onder Data). 

2.4.1 Nee, tenzij het gaat om 

een verwisselbare harde 

schijf. Die is wel 

verzekerd. 

8.17 Nee, tenzij de informatiedrager 

op het polisblad of de 

machinelijst wordt vermeld. 



Categorie Artikel- 

nummer 

Zekerheidspakket 

Algemeen PB0000-01 + 

Computer-/Elektronica 

PB2900-02 

Artikel- 

nummer 

Reaal Bedrijven 

Totaalplan - Zakelijke 

elektronica 0312718-02 

Artikel- 

nummer 

Reaal Elektronicaverzekering 

Algemeen AVS16 + 

Elektronicaverzekering 

ELV08 + Technische 

Bedrijfsschadeverzekering 

TBV08 

Waardebepaling 

uitkering 

2.3.2 Eerste 3 jaar 

nieuwwaarde. Indien 

dagwaarde > 40% van de 

nieuwwaarde EN geen 

tweedehands aanschaf, 

dan nieuwwaarde. 

Anders dagwaarde. 

Restwaarde wordt niets 

over bepaald. 

3.2 Eerste 3 jaar (ook indien 

dagwaarde > 40% van de 

nieuwwaarde) 

nieuwwaarde min 

restwaarde, daarna 

dagwaarde min 

restwaarde. Minimale 

restwaarde wordt niet 

vermeld. Printkoppen 

vaste afschrijving van 

4% per maand. 

9.1 Standaard dagwaarde volgens 

de polisvoorwaarden maar in de 

praktijk werd nieuwwaarde-

regeling altijd aanvullend 

geclausuleerd. Restwaarde 

nooit minder dan 20% tenzij de 

vervangingswaarde lager is. 

Recht om uit te keren 

2 termijnen 

2.6.2 Ja, mits uitkering o.b.v. 

herstel of nieuwwaarde. 

Dan voorschot o.b.v. 

50% en overige 50% na 

herstel/her aanschaf. 

- Nee - Nee 

Recht om in natura te 

vergoeden 

2.6.1 Ja, verzekeraar heeft het 

recht om een 

herstelbedrijf aan te 

wijzen. 

3.1 Ja, verzekeringnemer 

heeft het recht om 

gebruik te maken van de 

Reaal Herstel Service. 

- Nee 
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Dekking Extra kosten 

 
Dekking Extra kosten 

 
Dekking Extra kosten 

Als gevolg van storing 

in de levering van 

elektriciteit (zonder 

materiële schade) 

Dekking 

Data 2.1 

Ja - Nee - Nee 

Uitkeringstermijn - Nee 2.3.3 52 weken - Nee 

Preventie/Back-up-

verplichting 

Dekking 

Data 2.1.e 

1 week voor de schade 

een back-up van de data, 

controle op juistheid 

(leesbaar en bruikbaar). 

1.4 1x per week back-up van 

de data, controle op 

juistheid (leesbaar en 

bruikbaar). Back-up op 

een verantwoorde en 

actuele manier opbergen 

of op een andere locatie 

onderbrengen. 

16 1x per week back-up 

(meergeneratie-systeem) van de 

data, controle op juistheid 

(leesbaar en bruikbaar). Back-

up op een verantwoorde manier 

(datasafe, ander 

brandcompartiment in het 

gebouw of ander gebouw dan 

de computerruimte) opbergen. 

Recht om in natura te 

vergoeden 

Dekking 

Data 2.6 

Ja, verzekeraar heeft het 

recht om een 

herstelbedrijf aan te 

wijzen. 

3.1 Ja, verzekeringnemer 

heeft het recht om 

gebruik te maken van de 

Reaal Herstel Service. 

- Nee 
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Overdekking. - Nee - Nee 13.2 10% 

  
Dekking 

Programmatuur 

(Software) 

 
Dekking 

Programmatuur 

(Software) 

 
Dekking Programmatuur 

(Software) 

Als gevolg van 

gedekte materiële 

aantasting van de 

apparatuur? 

1.1.3.d Ja, geen aparte dekking 

maar programmatuur is 

onderdeel van 

apparatuur. Op oude CE-

product PB2900-01 is dit 

nog wel een aparte 

rubriek. 

2.3.3 Formeel valt schade 

m.b.t. software onder de 

dekking Herstelkosten 

van data maar in de 

praktijk wordt software 

als verzekerde som weer 

meegerekend bij de 

Computerapparatuur. 

1.22 

13.1 

Ja, geen aparte dekking maar 

systeem- en/of operating-

programmatuur is onderdeel 

van de verzekerde zaken. 

Toepassingsprogrammatuur 

valt onder Data. 

Als gevolg van storing 

in de levering van 

elektriciteit (zonder 

materiële schade) 

2.1 Ja, geen aparte dekking 

maar programmatuur is 

onderdeel apparatuur. Op 

oude CE-product 

PB2900-01 is dit nog wel 

een aparte rubriek. 

- Nee - Nee 
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Dongles/hardware 

locks 

1.1.3.e Niet gedekt is uitsluitend 

schade of verlies van 

deze locks (dongles 

worden niet als 

verzekerde apparatuur 

beschouwd en 

programmatuurschade 

moet een gevolg zijn van 

schade aan verzekerde 

apparatuur). 

2.4.1 Niet gedekt is schade of 

verlies van deze locks 

(dongles worden niet als 

verzekerde apparatuur 

beschouwd en 

programmatuurschade 

moet een gevolg zijn van 

schade aan verzekerde 

apparatuur). 

- Wordt niets over bepaald dus 

standaard geen beperking. 

  
Dekking Bedrijfsschade 

 
Dekking 

Bedrijfsschade 

 
Dekking Bedrijfsschade 

 
- Nee - Nee TBV08 Ja (optioneel) 

  
Dekkingsgebied 

 
Dekkingsgebied 

 
Dekkingsgebied 

Dekkingsgebied - In de polis vermeld: of 

op vestigingsadres(sen) 

of (gedeeltelijk) 

werelddekking. 

2.2 Basisdekking is 

bedrijfsklaar opgesteld 

op in de polis vermelde 

adres(sen). Uitbreiding 

2.2 Bedrijfsklaar opgestelde 

apparatuur op in de polis 

vermelde adres(sen). 

Uitbreiding dekkingsgebied 

mogelijk. 
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naar 'Buiten de Zaak' 

mogelijk. 

Diefstal uit 

vervoermiddel 

2.1.2.2 Alleen indien 

vervoermiddel is gestald 

in een gebouw en er 

sprake is van diefstal na 

braak uit dat gebouw. 

Aanv. 

Voorw. 

Buiten de 

Zaak 2 

Nee, wordt met 

eventuele clausule 

ingeregeld. 

- Nee, wordt met eventuele 

clausule ingeregeld. 

  
Uitsluitingen 

 
Uitsluitingen 

 
Uitsluitingen 

Internationale 

Sancties 

Alg. 9.4 Opschortende 

voorwaarde nationale en 

internationale 

sanctieregels. 

2.7 Opschortende 

voorwaarde Sanctiewet- 

en regelgeving. 

- Nee 

Natuurrampen 3.2.1 

3.2.2 

Overstroming, 

aardbeving, vulkanische 

uitbarsting, 

2.4.8 

2.4.10 

Overstroming, 

aardbeving, vulkanische 

uitbarsting, 

8.3 

8.4 

Overstroming, 

grondverzakking, 

aardverschuiving, aardbeving, 

vulkanische uitbarsting of 

andere natuurrampen 

Opzet / schuld 3.2.3 Opzet, roekeloosheid 2.4.9 Opzet, roekeloosheid 8.5 Opzet 
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Geleidelijk ontstane 

schade, geleidelijke 

achteruitgang 

3.3.1 Ja 2.4.13 Ja 8.6 Ja, maar geldt niet voor 

gevolgen daarvan. 

Ondeskundig reinigen 

/ repareren 

3.3.2.b Ja - Nee - Nee 

Revisie, 

veranderingen, 

verbeteringen of 

onderzoek 

- Nee 2.4.11 Indien uitgevoerd bij een 

verzekerde schade, 

terwijl deze niet met de 

schade te maken hebben. 

8.9 Indien uitgevoerd bij een 

verzekerde schade, terwijl deze 

niet met de schade te maken 

hebben. 

Experimenten 

(opzettelijk 

overbelasten) 

3.3.3 Ja, tenzij buiten 

medeweten van de 

verzekerde. 

- Nee 8.5 Ja 

Lampen / buizen 3.3.4 Lampen en 

elektronenbuizen, zoals 

röntgen-, laser- en 

lichtbuizen. 

2.4.1 Elektronenbuizen, zoals 

licht-, röntgen- en 

laserbuizen 

8.14 

8.15 

Lampen, elektronenbuizen, 

röntgenbuizen, laserbuizen 

tenzij anders is 

overeengekomen. 
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Printkoppen - Nee 2.4.1 Alleen indien er sprake 

is van uitsluitend schade 

aan de printkoppen. 

- Nee 

Verwisselbare 

onderdelen 

1.1.3 Geen specifieke 

uitsluiting maar 

verbruiksartikelen, zoals 

inktcartridges, toner en 

(foto)papier vallen niet 

binnen de definitie van 

de verzekerde 

apparatuur. 

2.4.1 Alleen indien er sprake 

is van uitsluitend schade 

aan de verwisselbare 

onderdelen. 

8.14 Losse onderdelen, 

verwisselbare gereedschappen 

en beveiligingen. 

Handelsvoorraad 3.3.5 Ja 2.4.1 Uitsluiting voor 

handelsvoorraad en 

elektronica die niet 

gebruiksklaar is. Behalve 

bij reiniging, inspectie, 

reparatie of revisie. 

6.a Nee, maar de verzekerde zaken 

moeten in bedrijf zijn, dan wel 

klaar zijn voor gebruik (en men 

moet ook klaar zijn met testen 

en proefdraaien). 

Milieuaantasting - Nee 2.4.7 Ja - Nee 
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Fundering, 

metselwerk, bouwen/ 

of constructie-

werkzaamheden 

- Nee - Nee 8.13 Standaard uitsluiting (tenzij 

anders is overeengekomen) 

Gebruiks- of 

verbruiksstoffen 

- Nee 2.4.4 Verlies van gebruiks- of 

verbruiksstoffen, zoals 

vloeistoffen, gassen, 

chemicaliën, 

smeermiddelen filter- en 

contactmassa’s en 

dergelijke. 

8.12 Verlies van gebruiks- of 

verbruiksstoffen, zoals 

vloeistoffen, gassen, 

chemicaliën, smeermiddelen 

filter- en contactmassa’s en 

dergelijke. 

Gegevens in 

bewerking (in 

vluchtig 

werkgeheugen) 

3.3.6 

3.4.1 

Ja 2.4.6 Uitsluiting data die niet 

blijvend is opgeslagen of 

vastgelegd. 

14.4 Ja 

Ondeugdelijke 

gegevens (niet 

bruikbare / uitgeteste 

programmatuur / 

illegale kopieën) 

3.3.7 

3.4.2 

Ja - Nee - Nee 
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Handheld apparatuur 

(o.a. mobiele 

telefoons en 

smartphones) 

1.1.3.e Polisvoorwaarden 

worden op maat 

samengesteld. Definitie 

verzekerde apparatuur is 

afhankelijk van beroep / 

bedrijf / activiteit. 

Smartphones en mobiele 

telefoons worden nooit 

als verzekerde apparatuur 

beschouwd. 

1 Handheldcomputers, 

tablets, mobiele 

telefoons, smartphones, 

en navigatiesystemen 

worden als niet 

verzekerd beschouwd in 

de definitie van alle 

soorten verzekerde 

apparatuur. 

- Geen specifieke uitsluiting, 

omschrijving verzekerde zaken 

gebeurt op het polisblad. 

Fraude - Nee 2.4.3 Ja - Nee 

Onzorgvuldigheid 2.1 Uitsluiting indien niet de 

normale voorzichtigheid 

betracht. 

1.2 Geen specifieke 

uitsluiting maar 

zorgvuldig en 

voorzichtig omgaan met 

sanctie wel benoemd in 

hoofdstuk Algemeen. 

6.a Geen specifieke uitsluiting 

maar zorgplicht in hoofdstuk 

verplichtingen. 

 


