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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 goederenverzekering dekt diefstal en de materiële schade veroorzaakt aan goederen die door u zijn vervoerd met
het voertuig vermeld in de polis.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen:

Algemeen:



alle materiële schaden en verliezen die
rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg zijn van
brand
en
andere
gekarakteriseerde
wegongevallen



Uw bedrog, grove schuld of opzettelijk handelen



niet-naleving van de wettelijke voorschriften



smokkelhandel, verboden handel, …

de
schade
veroorzaakt
door
de
weergesteldheid indien zij het gevolg is van een
gedekt ongeval



inbeslagname of verbeurdverklaring



genotsderving



staking, oproer of terrorisme



diefstal na een gedekt wegongeval



radioactieve besmetting



diefstal met geweld op de persoon of hold-up



accijnzen



diefstal met bewezen inbraak in het voertuig





gelijktijdige diefstal van het voertuig met zijn
lading

gewone mechanisme, elektrische en of
elektronische ontregeling zonder uitwendige
oorzaak



de dekking blijft geldig indien tussen 21 uur en
6 uur het verzekerde voertuig op de openbare
weg wordt achtergelaten



roest, oxidatie en/of verkleuring



verblijf van goederen die zich niet aan boord van
de verzekerde voertuigen bevinden.

deze dekking is slechts verworven op
voorwaarde dat de verzekerde goederen steeds
aan het zicht onttrokken zijn door ze in een
degelijke met sleutel afgesloten laad- of
kofferruimte
te
plaatsen
die
volledig
afgescheiden is van de passagiersruimte en
door volledige verduistering van de zij- en
achterramen van het verzekerde voertuig



eenvoudige verdwijning









goederen
onderhevig
aan
verbranding,
ontploffing, corrosie, ontvlambaarheid



radioactieve stoffen of producten.

de materiële schade door het laden en lossen
van de verzekerde goederen wanneer deze
verrichtingen door u of uw aangestelde worden
uitgevoerd



edele
metalen,
echte
of
edelstenen, juwelen of bont.



effecten,
coupons,
orderbriefjes

buitengewone en bewezen kosten voor afladen,
herladen, behoud, redding, bewaring, in het
belang van verzekeraars gemaakt, bij
gelegenheid van een gedekt schadegeval



kunstvoorwerpen



Uw persoonlijke bezittingen



levende dieren en planten of snijbloemen.



inboedel en
verhuizingen

Optionele waarborgen:


De uitgesloten goederen zijn:

Alle risico’s koopwaar

speciën,

persoonlijke

cultuurparels,
checks

voorwerpen

of

bij

Zijn er beperkingen in dekking?


De berekening van de vergoeding van een
gedekte schade of verlies is gebaseerd op de
oorspronkelijke
aankoopwaarde
van
de
beschadigde goederen en rekening houdend
met de staat van deze goederen op het ogenblik
dat de schade ontstond.



De bijzondere voorwaarden bepalen
maximale tussenkomst van onze dekking.

de

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.

