Verzekering Transportaansprakelijkheid
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796
Product:
Transportaansprakelijkheid – Logistieke dienstverlening
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 commissionair-expediteur, logistiek dienstverlener of uitbater van een depot.

Wat is verzekerd?


Schade of verlies aan goederen i.k.v. expeditie, opslag,
overslag en andere logistieke diensten. Het gaat zowel
om goederen waarvan verzekerde de organisatie van
het vervoer op zich genomen heeft als heeft aangenomen om logistieke diensten mee te verrichten.



Vertragingsschade indien opgelegd door een wet of
verdrag



Missendings: tot maximaal 25.000 euro per verzekeringsjaar



Reddingskosten, opruimingskosten en vernietigingskosten: tot 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

Facultatieve waarborguitbreiding:


Errors & omissions: tot 125.000 euro per verzekeringsjaar



Inventaris- of stockverschillen



Alle risico’s: alle materiële schade en/of verliezen overkomen aan de goederen, ongeacht de oorzaak hiervan,
inclusief de risico’s van diefstal

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

Aansprakelijkheid voor schade door afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van vervoers- of douanedocumenten, net als het verlies of het verkeerd gebruik (behalve als de facultatieve waarborg errors &
omissions van toepassing is)

Aansprakelijkheid voor verlies van goederen als gevolg
van inventaris- of stockverschillen (behalve als de facultatieve waarborg inventaris- of stockverschillen van
toepassing is)
Belangrijkste uitsluitingen facultatieve waarborg ‘Alle risico’s’:

Eenvoudige verdwijningen en/of stockverschillen (behalve als de facultatieve waarborg inventaris- of stockverschillen van toepassing is)

Schade ten gevolge van de FLEXA risico’s (brand, bliksem, ontploffing en de val van vliegtuigen)

Schade als gevolg van extreme weersomstandigheden

Schade aan of verlies van goederen opgeslagen in open
lucht

De contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade en/of verliezen veroorzaakt door de verzekerde goederen

schade, verliezen en/of kosten veroorzaakt door:
o eigen gebrek
o gebrekkige conditionering en/of verpakking
o vertraging niet veroorzaakt door een verzekerd gevaar

De onrechtstreekse schade, verliezen en/of kosten,
zelfs als gevolg van een verzekerd gevaar

Zijn er beperkingen in dekking?
!

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

!

Vrijstellingen: de in de polis vermelde bedragen

!

Facultatieve waarborg ‘alle risico’s’: in geval van diefstal geldt steeds een verhoogde vrijstelling van 10%.
Indien de verzekerde kan bewijzen voldoende organisatorische maatregelen te hebben genomen, dan wordt
er geen verhoogde vrijstelling toegepast

Waar ben ik verzekerd?


Wereldwijd, tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

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.

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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