VERZEKERINGSKAART
GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:
Product:

INTRAMAR® Intermediair
Goederentransportverzekering

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden en
clausulebladen staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering beschermt u tegen schade aan en verlies van goederen / equipment die voor uw rekening
en risico worden getransporteerd met eigen vervoermiddelen of door beroepsvervoerders en of door u
worden gebruikt tijdens de uitvoering van de activiteiten en of op en (werk)locatie verblijven..
Extra informatie
Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van
de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, belt u ons dan.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Verzekerd is alle materiële schade aan en verlies van
de verzekerde goederen tijdens transport met welke
(vervoers)gelegenheid dan ook. Tijdens de uitvoering
van de werken met de verzekerde zaken en of tijdens
opslag.

Schade als gevolg van Oorlogs- en stakersrisico,
atoomkernreacties, opzet/roekeloosheid, aard
of gebrek aan de verzekerde zaken is standaard
niet verzekerd, bepaalde dekkingsuitbreidingen
zijn mogelijk

Soort dekking / schade aan zaken
Schade aan de goederen is afhankelijk van de
gekozen dekking, verzekerd. Meest voorkomend is de
“All Risks”-dekking.

Gevolg- en bedrijfsschade
is niet verzekerd.

Extra vergoedingen
Eventuele bereddingskosten en bijdragen in averij
grosse worden eveneens vergoed.
Wie zijn verzekerd?
Verzekeringnemer en of elke belanghebbende

Oorlogs- en stakersrisico
Dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor
schade ontstaan door oorlogs- en/of stakersrisico.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis
genoemd. Het eigen risico geldt meestal niet voor kosten van verweer en kosten van rechtsbijstand in een
strafzaak
Toeslag en of reductie
Zoals al benoemd is het mogelijk deze verzekering in dekking uit te breiden en of te beperken. Afhankelijk van
de keuzes kan er sprake zijn van een toeslag en of reductie
Sancties en/of handelsbeperkingen
Het kan zijn dat er sanctiebeperkingen gelden voor bepaalde landen of personen. Op grond van
sanctiewetgeving en regelgeving is het ons en of de risicodrager verboden om dekking te bieden of een
schade uit te keren.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt in principe voor het gebied zoals op het polisblad is aangegeven, kan gehele wereld zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen
Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden,
meewerken aan inspecties. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld
schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie te betalen binnen de gestelde betalingstermijnen! Bij voorschotpremies wordt de definitieve
premie achteraf vastgesteld en verrekend

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat en verlengd in principe na 1 jaar stilzwijgend telkens
voor 12 maanden en of de dekking eindigt op de datum die op de polis staat. In het laatste geval betreft het
een zogenoemde aflopende polis!!
Extra informatie; Indien u de premie niet of niet tijdig betaalt, dan kan het betekenen dat u geen dekking
heeft. De polis kan door ons geschorst en/of beëindigd worden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering per contract vervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van 2 maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering een looptijd
van 12 maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van een maand.
Extra informatie: Dit is geen standaard product maar Maatwerk product.

