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Verzekerd
1

Welke zaken zijn verzekerd?
De zaken die op het verzekeringsbewijs staan vermeld.
• Ook zaken die direct daarmee te maken hebben.
–– Bijvoorbeeld: als banden zijn verzekerd, dan ook de binnenbanden of ventielen.
• Ook de verpakking van die zaken.
• Ook als verzekerde die zaken in consignatie heeft.
• Ook als verzekerde die zaken in bruikleen heeft.
• Ook als verzekerde die zaken heeft om te repareren.
• Ook als verzekerde die zaken ingeruild heeft gekregen.
• Ook als die zaken aan verzekerde teruggestuurd zijn.
• Ook de emballage van die zaken.
–– Bijvoorbeeld: flessen, kratten, vaten, pallets.
• Niet: zaken om een beurs of tentoonstelling in te richten.
• Niet: monstercollecties of demonstratiecollecties.
• Niet: gereedschappen of hulpmaterialen.
–– Wel de gereedschappen of hulpmaterialen waarin verzekerde handelt.
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Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
De gebeurtenis vindt plaats tijdens de verzekerde reis.
Iedere gebeurtenis waardoor de verzekerde zaken worden beschadigd of verloren gaan.
• Niet verzekerd: schade die ontstaat door een gebrek of bederf in de verzekerde zaken zelf.
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Welke schade is verzekerd?
Schade of kosten door een verzekerde gebeurtenis tijdens de verzekerde reis.
Schade aan de verzekerde zaken.
De waarde van de gestolen of vermiste zaken.
Waardevermindering van de verzekerde zaken door beschadiging of verlies van de verpakking.
Schade aan hulpmaterialen die bedoeld zijn om de verzekerde zaken te verplaatsen.
• Bijvoorbeeld een pompwagen.
• Tot maximaal e 5.000,- per gebeurtenis.
Schade aan persoonlijke zaken van de chauffeur of bijrijder van het vervoermiddel.
• Bijvoorbeeld een koelbox, een DVD-speler, kleren.
• Tot maximaal e 1.000,- per gebeurtenis per persoon.
• Niet bij vervoer door een professioneel vervoerder.
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Wanneer begint de verzekerde reis?
Voor uitgaande zendingen: op het moment dat de zaken worden opgepakt om direct te worden geladen.
Voor inkomende zendingen: op het moment dat verzekerde volgens de leveringscondities risico loopt.
• Bijvoorbeeld leveringscondities als free on board, free carrier, cost insurance and freight.
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Wanneer eindigt de verzekerde reis?
Voor uitgaande en inkomende zendingen: op het moment dat de zaken zijn gelost op
de afgesproken bestemming.
• Of eerder.
–– Voor uitgaande zendingen: op het moment dat verzekerde volgens de leveringscondities geen risico meer loopt.
§§ Bijvoorbeeld leveringscondities als free on board, free carrier, cost insurance and freight.
–– Op het moment dat verzekerde opdracht geeft de reis te stoppen.
§§ En de zaken daardoor niet op de door verzekerde aangewezen bestemming aankomen.
–– Op het moment dat door schuld van verzekerde de reist voortijdig stopt.
§§ Bijvoorbeeld als verzekerde de vrachtpenningen niet betaalt.
–– Op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
§§ Voor aankomst op de afgesproken bestemming.
§§ In opdracht van verzekerde.
–– Op het moment dat verzekerde opdracht geeft de zaken op een andere bestemming af te leveren.
§§ En die bestemming ligt buiten het geldigheidsgebied.
–– 60 Dagen nadat de zaken zijn gelost op een andere dan de afgesproken bestemming.
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Mag verzekerde afwijken van de overeengekomen leveringscondities?
Ja. Verzekerde is vrij om af te wijken van de overeengekomen leveringscondities.
• Dan is de hele reis in het dekkingsgbied verzekerd.
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Waar geldt de verzekering?
In het dekkingsgebied dat op het verzekeringsbewijs staat.
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Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.
• Bij een verzekerde schade.
• Ook de kosten om schade te beperken.
• Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
• Ook als het niet lukt.
• Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
Kosten van experts.
• Bij een verzekerde schade.
• Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
• De kosten van onze expert.
• De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.
–– Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
• De kosten van de 3e expert.
• Alle experts zijn ingeschreven bij het NIVRE.
–– Of bij een vergelijkbare brancheorganisatie.
§§ Deze organisatie houdt zich aan de “Gedragscode expertiseorganisaties”.
§§ En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
-- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
-- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten niet verzekerd.
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Vervolg
Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?
Kosten om beschadigde zaken op te ruimen.
• Bij een verzekerde schade.
• Ook het bergen van verzekerde zaken.
• Ook het vernietigen van verzekerde zaken.
• Niet om verontreiniging uit grond of water te halen.
• Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
Gemeenschappelijke schade door opoffering (averij-grosse).
• We betalen de vastgestelde bijdrage in averij-grosse.
• We betalen de vastgestelde bijdrage in de kosten voor de averijagent of averijdeskundigen.
• Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
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Niet verzekerd
9

Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?
De verzekerde pleegt fraude.
• Verzekerde vertelt niet de waarheid of vertelt niet alles.
–– Of om een vergoeding van ons te krijgen.
–– Of om een verzekering af te sluiten of te houden.
§§ Wij laten binnen 6 maanden na ontdekking weten wat we doen.
• Bij fraude hebben wij de volgende rechten:
–– U betaalt de onderzoekskosten aan ons terug.
–– U betaalt alle uitkeringen aan ons terug.
–– Wij geven uw gegevens door aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).
§§ Zo kunnen verzekeraars fraude ontdekken en tegengaan.
§§ Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl.
–– Wij doen aangifte bij de politie.
De verzekerde houdt zich niet aan deze verzekeringsvoorwaarden.
• En dit is voor ons nadelig.
Verzekerde is roekeloos.
• Verzekerde doet iets of niets.
• Daardoor is de kans groot dat er schade ontstaat.
–– En hij weet dat of hij had dat moeten weten.
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Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan illegale zaken.
• Bijvoorbeeld drugs of smokkelwaar.
• Het maakt niet uit of verzekerde hiervan wist.
Schade die wij niet mogen verzekeren van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.
• Bijvoorbeeld: als wij daardoor meewerken aan verboden transacties.
Schade die wij niet mogen betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.
• Bijvoorbeeld: als wij daardoor geld moeten betalen aan personen op een verbodslijst.
–– Of aan ondernemingen, overheden of andere organisaties op de verbodslijst.
• Ook geen indirecte betalingen.
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Welke oorzaken zijn niet verzekerd?
Schade door een ondeugdelijk vervoermiddel.
• Alleen als verzekerde dit vooraf wist.
Schade door (bio-)chemische, elektromagnetische of biologische wapens.
• En alles wat daarmee te maken heeft.
Schade door atoomkernreacties.
• En alles wat daarmee te maken heeft.
• Het maakt niet uit hoe de reactie is ontstaan.
• Wel verzekerd is schade door radioactieve stoffen buiten een kerninstallatie als de verantwoordelijke de juiste
vergunningen heeft.
–– Niet verzekerd als een ander aansprakelijk is voor de schade.
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