Verzekering Vervoer van goederen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796
Product:
Lichte vrachtwagenverzekering – Vervoer van goederen eigen rekening
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.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering voor lichte vrachtwagens bestaat uit de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, Omnium, Forfaitaire
ongevallenverzekering, Ongevallenverzekering volgens de regels van het gemeen recht, Bijstand bij ongeval of pech en Vervoer van
goederen eigen rekening.
Dit informatiedocument gaat over de waarborg Vervoer van goederen eigen rekening. Deze waarborg geeft dekking voor schade aan
uw eigen goederen die zich in uw lichte vrachtwagen bevinden, wanneer deze beschadigd raken door een aanrijding of een andere
verzekerde oorzaak. Voor de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (+ Bijstand), Omnium en Forfaitaire ongevallenverzekering/Ongevallenverzekering volgens de regels van het gemeen recht hebben we afzonderlijke informatiedocumenten.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?
U kunt kiezen uit volgende waarborgen:
✓

Evenementen
Materiële schade aan uw eigen goederen door:
o
een ongeval met de lichte vrachtwagen
o
brand, bliksem, ontploffing, instorting van bruggen, tunnels en andere bouwconstructies, overstroming, lawine, sneeuwstorting en bergstorting
o
diefstal, verlies of weersomstandigheden als dit
het gevolg is van een bovenvermeld evenement.

✓

Evenementen en diefstal
o
Materiële schade aan uw eigen goederen door een
bovenvermeld evenement.
o
Diefstal of verlies

✓

All risk
o
Materiële schade aan uw eigen goederen, wat de
oorzaak ook is
o
Diefstal of verlies

Vergoedingen:
✓
✓
✓
✓

Bij nieuwe zaken: de factuurwaarde
Bij gebruikte zaken: de actuele waarde
Kosten van opnieuw verpakken en etiketteren
Reddings-, opruimings- en vernietigingskosten: maximum 25.000 euro

Schade door of in verband met:

inbeslagneming door een Belgische of buitenlandse
overheid

opzet, grove schuld, oorlog, oproer en staking, atoomkernreacties

eigen gebrek van de goederen en materieel

gebrekkige conditionering en/of gebrekkige verpakking
uitgevoerd door de verzekerde en/of zijn ondergeschikten vóór aanvang van de reis

immateriële gevolgschade

roest, oxidatie en ontkleuring

mechanisch, elektrisch en elektronisch defekt

niet naleven van de wettelijke, administratieve, reglementaire of technische bepalingen, eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor de veiligheid
van de goederen in het gedrang komt

de slechte staat van het voertuig of de uitrusting en
onderdelen ervan
Schade aan:

bederfbare zaken door niet tijdig onderhoud van de
koelinstallatie

ladingdocumenten, dekzeilen, vastzetmateriaal, containers, flatracks en het vervoermiddel

Zijn er beperkingen in dekking?
!

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

!

Vrijstelling:
o
Evenementen: geen vrijstelling
o
Voor de overige waarborgen: bedrag vermeld in
de Bijzondere Voorwaarden
o
Bij diefstal en verlies verhogen wij de vrijstelling
naar 20% van het schadebedrag met een minimum van 2.500 euro als u de beveiligingseisen
niet hebt nageleefd.

!

De zaken zijn alleen verzekerd als u daarvan zelf eigenaar bent.

!

Evenementen en evenementen en diefstal: de waarborg begint na het laden in het voertuig, en eindigt als
u begint met het lossen uit het voertuig.

!

Vrijstelling:

Zijn er beperkingen in dekking?
!

Evenementen en diefstal en all risk: schade door diefstal of verlies is alleen verzekerd als:
o
u kunt bewijzen dat het voertuig is opengebroken
en dat het was uitgerust met een werkend antidiefstalsysteem, of ;
o
het voertuig samen met de verzekerde zaken is
gestolen en dat het was uitgerust met een werkend antidiefstalsysteem, of ;
o
de zaken gestolen zijn uit het voertuig, of samen
met het voertuig, terwijl dit stond in een afgesloten gebouw, beveiligd met een erkende alarminstallatie, voorzien van automatische doormelding
naar een meldkamer.

!

All risk: schade die ontstaat tijdens laden of lossen is
verzekerd als u dit zelf doet of het onder uw verantwoordelijkheid gebeurt.

Waar ben ik verzekerd?
✓

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.
Vrijstelling:
o
Brand, Brand/diefstal en beperkte omnium:
200 euro
Wat zijn mijn verplichtingen?
o
Voor de overige waarborgen: bedrag vermeld
in informatie
de Bijzondere
Bij het sluiten van de overeenkomst moet u ons eerlijke, accurate en volledige
overVoorwaarden
het te verzekeren risico vero moet
Ongeval
met
een bestuurder jonger dan 23
strekken. Ook wijzigingen in deze informatie tijdens de duur van het contract
u ons
melden.
jaar: verdubbeling van de vrijstelling eigen
Elke wijziging van omstandigheden die het risico aanzienlijk en blijvend verzwaren,
moet u ons aangeven.
schade
!

−
−
−
−

U dient voorzorgsmaatregelen te treffen om een schadegeval te voorkomen.
!
De maximale tussenkomst is beperkt tot het in de polis
verzekerde
bedrag.
U moet een schadegeval zo spoedig mogelijk melden en alle redelijkevermelde
maatregelen
nemen om
de gevolgen daarvan te beperken.

−
−

Er is geen dekking diefstal indien:
o
hetlegt
verplichte
niet aanweVoor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid
en
u geen antidiefstalsysteem
verklaringen en dergelijke
af die
zig is of niet in werking is gesteld
uw en onze belangen kunnen benadelen.
o
het voertuig niet op slot is en onbeheerd rijIndien nodig doet u aangifte bij de politie.
klaar wordt achtergelaten of indien de sleutels
of andere middelen om de motor te starten
zich in of op het voertuig bevonden, tenzij het
voertuig in een afgesloten privé-garage stond
o
de sleutels op een plaats bewaard worden
Wanneer en hoe moet ik betalen?
waar onbevoegden ze kunnen meenemen.
!

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 1 jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste 3 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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