Verzekering Toevertrouwd goed
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796
Product:
BA onderneming Toevertrouwd goed
Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die
erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele
en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welke soort verzekering is dit?
De verzekering bestaat uit de waarborgen BA Onderneming, Toevertrouwd goed en BA na levering.
Dit informatiedocument gaat over de waarborg Toevertrouwd goed. De waarborg Toevertrouwd goed verzekert de aansprakelijkheid
van u voor schade aan goederen van anderen die aan u zijn toevertrouwd in het kader van de bedrijfsactiviteiten. Voor de waarborgen BA Onderneming en BA na levering hebben we afzonderlijke informatiedocumenten.

Wat is verzekerd?


Extra-contractuele en contractuele aansprakelijkheid
van verzekerde voor schade aan goederen van anderen
door:
o
materiële schade
o
immateriële gevolgschade



Reddingskosten, rekening houdend met de limieten
vermeld in de Algemene Voorwaarden

Wat is niet verzekerd?
Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met:

opzet, grove schuld, oorlog, oproer en staking, atoomkernreacties, verduistering, ontvreemding, springstoffen

schepen en luchtvaartuigen, motorrijtuigen of railgeleide voertuigen

asbest, bouw- en sloopwerken, grondbewegingen

financiële verrichtingen, mededinging, schending van
intellectuele rechten, fouten in het maatschappelijk bestuur

(on)roerend patrimonium dat niet tot de exploitatie
dient en installaties buiten de omheining van het bedrijf

aansprakelijkheid als vervoerder

verlies en diefstal

een andere dan de aangegeven hoedanigheid

Schade aan goederen:
o
waarvan verzekerde eigenaar, huurder, lessee,
gebruiker of bewoner is
o
die verzekerde uitsluitend in zijn bezit heeft met
het oog op opslag, (voorraad-)beheer, demonstratie, of verkoop
o
die worden gebruikt als werkinstrument
o
die verzekerde heeft vervaardigd, geleverd of verkocht
o
die zich in de verzekerde onderneming bevinden
ingevolge brand, rook, ontploffing en water

Zijn er beperkingen in dekking?
!

De maximale tussenkomst is beperkt tot het in de polis
vermelde verzekerde bedrag.

!

De in de polis vermelde vrijstelling geldt voor iedere
materiële schade per schadegeval.

Waar ben ik verzekerd?


Wereldwijd, behalve in de USA en Canada

Wat zijn mijn verplichtingen?


Bij het sluiten van de overeenkomst moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verstrekken. Ook wijzigingen in deze informatie tijdens de duur van het contract moet u ons melden.



Elke wijziging van omstandigheden die het risico aanzienlijk en blijvend verzwaren, moet u ons aangeven.



U dient voorzorgsmaatregelen te treffen om een schadegeval te voorkomen.



U moet een schadegeval zo spoedig mogelijk melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen daarvan te beperken.



U moet ons op de hoogte brengen indien u een gelijkaardige aanvullende verzekering afsluit.



Indien de premieberekening gebeurt op basis van veranderlijke gegevens moet u deze gegevens jaarlijks doorgeven.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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