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1

Zonder afbreuk te doen aan punt 3 hierna, zal deze verzekering in geen geval dekking geven voor verlies, schade,
aansprakelijkheid en/of kosten, die rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt worden door
of ontstaan uit het gebruik of aanwending, als een middel om kwaad te berokkenen, van eender welke computer,
computersysteem, computer software programma, kwaadwillige code, computer virus of procédé of eender welk
ander elektronisch systeem.

2

Zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van de polis waaraan deze clausule is
toegevoegd, zal de vergoeding die anderszins hieronder kan worden gevorderd, niet worden geschaad door het
gebruik of aanwending, van eender welke computer, computersysteem, computer software programma,
computerprocédé of eender welk ander elektronisch systeem, als dergelijk gebruik of aanwending geen middel is
om kwaad te berokkenen.

3

Indien deze clausule bijgevoegd wordt aan verzekeringspolissen die dekking geven voor de risico’s van oorlog,
burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of eender welke vijandige
daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht, of terrorisme of elke daad van eender welke persoon die
handelt uit politieke overwegingen, zal punt 1 niet leiden tot het uitsluiten van verliezen (die anders wel gedekt
zouden zijn) ontstaan uit het gebruik van eender welke computer, computersysteem of computer programmatuur of
eender welk ander elektronisch systeem in het lanceer- en/of sturingssysteem en/of afvuurmechanisme van eender
welk wapen of projectiel.

Voetnoot :
1. De aanwending van deze voorwaarden is strikt voorbehouden voor verzekeringsovereenkomsten onderschreven door effectieve BVT-leden.
2. De toepassing van deze voorwaarden is evenwel niet verplicht en wordt op generlei wijze aanbevolen; het gebruik van andere voorwaarden blijft
vrij.
3. Geen enkele variant op deze voorwaarden mag verwijzen naar de BVT.
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