Verzekering Transportaansprakelijkheid
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796
Product:
Transportaansprakelijkheid – Ladingaansprakelijkheid
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?
Een aansprakelijkheidsverzekering waarop het Belgische recht van toepassing is en die de contractuele aansprakelijkheid dekt van de
verzekerde in zijn hoedanigheid van effectief vervoerder of commissionair-vervoerder ten opzichte van zijn opdrachtgever.

Wat is verzekerd?


Schade, verlies of vertraging in de aflevering van de
goederen, vanaf in ontvangstname t.e.m. de aflevering,
waaronder gehele of gedeeltelijke diefstal van de lading, al dan niet gelijktijdig met het voertuig



De contractuele aansprakelijkheid in de hoedanigheid
van multimodaal vervoerder (weg, spoor, lucht en
binnenwateren)



Cabotagevervoer



Vervoerde goederen in tank- en bulkwagens en/of
tankcontainers zijn verzekerd voor:
o brand en/of explosie
o diefstal
o een fout bij de verrichtingen van het laden of lossen
van de goederen
o een aanrijding
o een gebrek in de conditionering van het gebruikte
materiaal
o schade door achtergebleven vreemde bestanddelen
of uitwasemingen



Bij het vervoer van bederfbare goederen is verzekerd:
o brand en/of explosie
o diefstal
o een fout bij de verrichtingen van het laden of lossen
van de goederen
o een aanrijding of een ongeval waardoor de koelende/isolerende werking wordt aangetast
o defect of slechte werking specifieke inrichting
o verkeerde instelling specifieke inrichting

Wat is niet verzekerd?
Aansprakelijkheid voor:

Schade als gevolg van oorlogsrisico, stakersrisico,
atoomkernreactie en/of radioactieve stoffen, zware
fout, opzet, inbeslagneming, smokkel, detentie, retentie.

Schade aan levende dieren, tenzij anders overeengekomen.

Schade door het inzetten van niet geëigende en uitgeruste vervoermiddelen.

Schade door het niet naleven door de verzekerde van
de wettelijke, administratieve, reglementaire of technische bepalingen.

Schade door afwezige, onvolledige of onnauwkeurige
vervoers- of douanedocumenten, alsook verlies of verkeerd gebruik.

Schade door verzuim van verzekerde om op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan
de bepalingen van het CMR verdrag

Verlies of beschadiging aan aanhangwagens, opleggers,
containers, chassis, e.a. die door derden aan de verzekerde werden toevertrouwd

Zijn er beperkingen in dekking?



Aansprakelijkheid ten gevolge van het niet innen van
het rembours

!

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



Aansprakelijkheid als opvolgend vervoerder volgens
het CMR-verdrag

!

Vrijstellingen: de in de polis vermelde bedragen



Onrechtmatige afhouding van vrachtpenningen

!

Diefstal van goederen in een afgekoppelde oplegger:
tot een maximum verzekerd kapitaal van 125.000 euro



Missendings: maximaal 25.000 euro per verzekeringsjaar



Reddingskosten, opruimingskosten en vernietigingskosten: maximaal 25.000 euro per gedekt schadegeval



De aansprakelijkheid van aangestelden van de verzekeringsnemer



Rechtsbijstand en proceskosten, met toestemming en
onder begeleiding van de verzekeraar.



Tijdelijke opslag van goederen: tot max. 7 dagen

Wat is verzekerd?
Facultatieve waarborguitbreiding:


Uitbesteed vervoer



Gedeclareerde waarde



Errors & omissions: maximaal 125.000 euro per verzekeringsjaar



Verhuizingen



Vervoer van levende dieren

Waar ben ik verzekerd?


U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

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.



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



Met betrekking tot het vervoer van goederen welke door hun aard onderhevig zijn aan de invloed van warmte, koude, temperatuurschommelingen of vochtigheid van de lucht (bederfbare goederen) is de verzekerde verplicht het bewijs te leveren in
geval van een defect of een slechte werking en mits kan bewezen worden dat er op regelmatige tijdstippen een onderhoud
heeft plaats gevonden.



Om diefstal van lading te voorkomen gelden preventie maatregelen/eisen, afhankelijk van de categorie en risico-indeling de
vervoerde goederen horen.



In geval van diefstal, manco of ontvreemding moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie.

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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