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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
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 kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden
betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering Vervoerd materieel en koopwaar dekt, in het kader van uw beroepsactiviteit, de verliezen en schade voortvloeiend uit een
onzekere gebeurtenis en veroorzaakt door een gedekt gevaar vermeld in de rubriek « wat is verzekerd? » aan materieel en koopwaar, vervoerd
door voertuigen die u toebehoren of die door uw aangestelden gebruikt worden voor uw eigen rekening. Deze verzekering wordt onderschreven
in aanvulling op de Brandverzekering.

Wat is verzekerd?
De verzekering wordt afgesloten in eerste risico en dekt de
volgende inhoud, vervoerd aan boord van maximum 3 voertuigen:
de koopwaar, de voorwerpen die u toevertrouwd worden, het
materieel en draagbare gereedschap, die allemaal het voorwerp
uitmaken van of nodig zijn voor uw activiteit.
Gedekte gevaren (inbegrepen in de premie):
Verliezen en/of materiële schade veroorzaakt aan het materieel
en de koopwaar tijdens hun vervoer en voortvloeiend uit:
✔✔ een gekarakteriseerd ongeval, inclusief diefstal als gevolg van
een verzekerd ongeval en verlies en schade veroorzaakt door
slechte weersomstandigheden als gevolg van een verzekerd
ongeval;
✔✔ de diefstal van het materieel en de koopwaar door inbraak in
het voertuig met agressie, bedreiging of geweld;
✔✔ de diefstal van het materieel en de koopwaar ter gelegenheid
van diefstal van het voertuig door inbraak;
✔✔ een daad van vandalisme en gekarakteriseerde daad van
kwaadwilligheid.
Specifieke preventiemaatregelen zijn van toepassing voor de
dekking in diefstal.
Kosten (inbegrepen in de premie):
––
––
––
––

Reddingskosten
Expertisekosten
Kosten voor de opruiming van de inhoud
Bewaringskosten en bergingskosten van geredde goederen

Wat is niet verzekerd?
Verliezen, schade en kosten in de volgende gevallen:
✘✘ Bedrog en/of zware fout van de verzekerde
✘✘ Inbreuken op de wettelijke reglementen ( inzake wegverkeer
en andere)
✘✘ Gewichtsverschil van de vervoerde koopwaar
✘✘ Gebrek aan bescherming, gebrekkige stuwage, gebrekkige
verpakking/conditionering, onaangepaste lading en slechte
staat van het voertuig
✘✘ Verliezen, schade en onrechtstreekse kosten
✘✘ Niet-naleving van de termijnen en vertraging niet veroorzaakt
door een verzekerd gevaar
✘✘ Arbeidsconflict, gewelddaden van collectieve aard, oproer,
volksbeweging en sabotage
✘✘ Smokkelwaar, verboden handel en kwaadwillige handelingen
of medeplichtigheid en/of opzettelijk verzuim van de
verzekerde of van zijn aangestelden
✘✘ Eigen gebrek, slijtage en andere graduele beschadiging
✘✘ Wormen, mijten of ongedierte
De volgende goederen:
✘✘ Inhoud van een niet-gekoppelde aanhangwagen (behalve
privégarage)
✘✘ Volgens de A.D.R.-reglementering gevaarlijke koopwaar of
koopwaar die onderhevig is aan ontbranding, ontploffing,
corrosie of ontvlambaarheid
✘✘ Waardevolle voorwerpen
✘✘ Levende dieren, met uitzondering van die welke verkocht
worden in het kader van de activiteit
✘✘ Levende planten en snijbloemen
✘✘ Persoonlijke bezittingen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!! Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen
!!
!!
!!

risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde). De eigen
risico’s worden vermeld in de algemene en/of bijzondere
voorwaarden.
Bedrag boven de vergoedingsgrenzen voorzien in de
algemene en/ of bijzondere voorwaarden.
Bedrag boven het verzekerde bedrag bij een verzekering in
eerste risico.
Niet-nakomen van preventiemaatregelen opgelegd door de
algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
✔✔ België en buurlanden, tijdens het vervoer

Wat zijn mijn verplichtingen?
–– Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
–– In de loop van de overeenkomst: elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van een risico kan betekenen.
Voorbeeld: verandering van voertuig, wijziging van de beschreven activiteit
–– Bij schadegeval:
•
alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
•
onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk het schadegeval en de juiste omstandigheden, de omvang van de
schade melden. Voor sommige schadegevallen geldt een in de algemene voorwaarden vermelde termijn van 24 uur.
•
meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de gerechtelijke stukken overmaken,…

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Tegen bepaalde voorwaarden kunt
u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt
voor minimale duurtijd van één jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst moet
opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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