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Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend.
Voor bijkomende informatie dient u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
Onze aansprakelijkheidsverzekering dekt uw contractuele aansprakelijkheid als vervoerder tijdens een nationaal of
internationaal vervoer van goederen over de weg. (Deze verzekering is opgemaakt volgens het verdrag betreffende de
Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van goederen over de Weg, afgekort het CMR-Verdrag).
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen:

Algemeen:



Uw contractuele aansprakelijkheid voor de
materiële schade aan de vervoerde goederen
door verlies, beschadiging of vertraging in de
aflevering van de vervoerde goederen.



opzet of grove fout, uit hoofde van U



niet-naleving van de wettelijke voorschriften



smokkelhandel, verboden handel,…



Onvrijwillig en vrijwillig oponthoud



inbeslagname, verbeurdverklaring,…



Gelijktijdige diefstal van het voertuig en zijn
lading en de niet-aflevering van de goederen
onder
voorwaarde
dat
u
de
beveiligingsvereisten
naleeft.
Deze
zijn
opgesomd in de algemene voorwaarden.



genotsderving



afleveren zonder inning



staking, oproer of terrorisme



accijnzen.



Stapelvervoer





laden en lossen door U uitgevoerd of onder Uw
verantwoordelijkheid

het nalaten om in de vrachtbrief aan te geven
dat het vervoer onderhevig is aan het stelsel van
het CMR-Verdrag.



Opruimings-,
vernietigingskosten



het gewone gewichtsverlies



niet omschreven voertuigen



Opzet, fout gelijkgesteld met opzet, grove fout
begaan door Uw aangestelde



levende dieren, levende planten of snijbloemen



inboedel
en
verhuizingen

schoonmaak-

en

persoonlijke

goederen

bij

Optionele waarborgen:


tussentijdse opslag



goederen door hun aard onderhevig aan de
invloed
van
warmte,
koude,
temperatuurschommelingen of vochtigheid van
de lucht

Onder de optionele waarborgen:


losgekoppelde voertuigen



radioactieve stoffen of producten



waardevolle voorwerpen



waardepapieren



kunstvoorwerpen



fout bij het gebruik van de specifieke



inrichtingen



voertuigen, personenwagens en caravans

Zijn er beperkingen in dekking?



goederen met abnormale afmeting of





gewicht



goederen
onderhevig
aan
verbranding,
ontploffing, corrosie, ontvlambaarheid

Onze vergoeding wordt berekend op basis van
de bepalingen vermeld in de algemene en
bijzondere voorwaarden





contaminatie van bulkgoederen



materiaal toebehorend aan derden

Onze
dekking
is
onderworpen
aan
vergoedingslimieten en vrijstellingen vermeld in
de algemene en bijzondere voorwaarden.



ophalings-, lichtings- en repatriëringskosten



m.b.t de vervoerde goederen



residuele dekking voor transporten uitgegeven
aan onderaannemers

Waar ben ik verzekerd?
 Binnen de landen bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden. Bij wijziging van deze
gegevens brengt u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 Naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om het
schadegeval te voorkomen.
 Ons het schadegeval zo snel mogelijk aangeven, binnen de in de algemene voorwaarden aangegeven
termijnen. In bepaalde gevallen dient u ook aangifte te doen bij de politie (bv. bij diefstal).
 Alle nuttige maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
 Meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
De premie dient jaarlijks betaald worden voor de vervaldag. U ontvangt hiertoe een verzoek tot betaling.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De
opzegging van de overeenkomst dient te gebeuren door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs, per
aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

