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Informatiedocument over het verzekeringsproduct
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Product:

Goederentransportverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan goederen die wordt veroorzaakt tijdens transport door een vervoerder.
U kunt deze verzekering afsluiten als doorlopende verzekering, maar ook voor een eenmalige zending.
Extra informatie
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt
over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering vergoedt materiële schade
aan uw goederen die worden getransporteerd
met een voer-, vaar- of vliegtuig. Er is dekking
tijdens het transport, tijdens het in- en uitladen
en tijdens het verblijf in een opslagplaats direct
voorafgaand aan het transport.
Extra vergoedingen
Eventuele bijdrage in avarij-grosse en
bereddingskosten zijn meeverzekerd.
De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn
ten opzichte van de schade.
Keuze: Oorlogs- en stakersrisico
Schade ontstaan door oorlog en/of staking kan
worden meeverzekerd.
Keuze: Misgelopen winst
Het is mogelijk om bovenop de vergoeding voor
de materiële schade een vergoeding voor de
gebruikelijke winst op ingekochte goederen mee
te verzekeren tegen een nader overeen te
komen percentage.
Keuze: Extra dekkingen
U kunt onder andere de volgende risico’s mee
verzekeren: retourzendingen, zendingen tussen
eigen filialen, vervoer en verblijf van beurs- en
standmaterialen, opruimingskosten of extra
kosten voor vernietiging van de goederen op
grond van merkenbescherming.
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Wat niet is verzekerd?
X We vergoeden geen schade door opzet en
schade door eigen bederf van de goederen.
Check de polisvoorwaarden of vraag advies
aan je verzekeringsadviseur.
X Gevolg- en bedrijfsschade
Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat
vanwege het feit dat de goederen beschadigd
zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet
gedekt.
X Handelsverbod
U bent niet verzekerd voor schade aan
goederen waarvoor een nationaal of
internationaal handelsverbod geldt.
X Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten
van de verzekering of bij schade fraude pleegt.
Of als er bij schade sprake is van opzet of
roekeloosheid of criminele of strafbare
activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de
schade het gevolg is van molest of een
atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij:
binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend
conflict, muiterij, oproer en opstand.
X Niet verzekerbare zaken
U kunt de verzekering onder andere niet
afsluiten voor bulkladingen per zeeschip, of voor
het vervoer van geld, geldswaardig papier,
edelstenen of juwelen.

Zijn er
dekkingsbeperkingen?
!

!

Eigen risico
Het eigen risico hangt af van de waarde van de
goederen, het soort goederen. Verschillende
bedragen zijn mogelijk voor het eigen risico.
Beperking naar soort goederen en landen
Afhankelijk van het soort goederen, de
verzekerde waarde, en land van herkomst en/of
bestemming kunnen er dekkingsbeperkingen of
uitsluitingen gelden.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geeft dekking in de landen die in de polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk
doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een
automatische incasso. Bij betaling in termijnen kan een toeslag gelden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de
verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet
op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De polis kan worden opgezegd per jaarlijkse vervaldatum. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.
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