Allianz Nederland Schadeverzekering
Transport eigen vervoerverzekering
Verzekeringsvoorwaarden TEV03
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 4

Aanvang en einde van de dekking

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verzekerd is de schade die de verzekerde lijdt tijdens de geldigheidsduur van

1.1

Polis

de verzekering vanaf het moment waarop de zaken op de plaats van

het polisblad, de algemene voorwaarden, de van toepassing verklaarde

afzending worden opgenomen om in het vervoermiddel te worden geplaatst,

bijzondere voorwaarden en de polisaanhangsels;

teneinde buiten het (pak)huis of opslagpand te worden vervoerd.

Maatschappij

Gedurende de periode dat de zaken zich in het vervoermiddel bevinden, blijft

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.,

het risico ononderbroken doorlopen totdat de zaken op de daarvoor

statutair gevestigd te Rotterdam;

bestemde plaats in het (pak)huis of opslagpand zijn gelost.

Verzekeringnemer

Indien de zaken buiten het vervoermiddel worden gebruikt of verblijven,

degene, die de verzekeringsovereenkomst met de maatschappij is

eindigt het risico.

1.2

1.3

aangegaan;
1.4

Verzekerden

1.4.1 de verzekeringnemer;

Artikel 5
5.1

stakersrisico.

rechtspersonen;

1.6

1.7
1.8

5.2

Zaken

Atoomkernreacties

de op het polisblad omschreven zaken;

Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door, optredende bij of

Gebeurtenis

voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn

een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen,

ontstaan en waar deze zich hebben voorgedaan.

waardoor schade aan of verlies van de verzekerde zaken is ontstaan;

5.3

Opruimingskosten

5.3.1 Niet verzekerd is schade veroorzaakt door, ontstaan uit of optredende

Terrorisme en kwaadwillige besmetting

de kosten van opruiming , berging en vernietiging;

bij:

Oorlogsrisico

- terrorisme;

- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie

- kwaadwillige besmetting;
- van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve

en opstand,

maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme

- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo's, mijnen, bommen en

en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich

dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is

heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

ontstaan,
- neming en aanhouding op last van hogerhand;
1.9

Oorlogsrisico en stakersrisico
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door oorlogsrisico en

1.4.2 andere mede als verzekerden in de polis vermelde natuurlijke of
1.5

Uitsluitingen

5.3.1.1 Onder terrorisme wordt verstaan:

Stakersrisico

Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag

- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van

of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de

werknemers en arbeidsonlusten,
- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen,

gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of materiële

- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden.

schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet

Artikel 2

in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het

Omvang van de verzekering

Verzekerd is schade aan en verlies van de verzekerde zaken ontstaan door

oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische

onverschillig welke oorzaak voor zover de schade dan wel het ontstaan van de

doelen te verwezenlijken.

schade niet is uitgesloten als omschreven in artikel 5 "uitsluitingen".

5.3.1.2 Onder kwaadwillige besmetting wordt verstaan:
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg

Artikel 3

In geval van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis is eveneens

inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de

verzekerd:

dood tengevolge hebbend, kunnen veroorzaken, waarbij aannemelijk is

3.1

opruimingskosten, zo nodig boven het op het polisblad genoemde

dat het (doen) verspreiden is geschied met het oogmerk om bepaalde

verzekerde bedrag, tot een maximum bedrag van EUR 2.500,- per

politieke en/of religieuze, en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

gebeurtenis, mits deze kosten niet onder een andere verzekering
3.2

5.4

Opzet

verhaalbaar zijn;

Niet verzekerd is schade indien de betreffende verzekerde, haar

kosten van lossing, opslag en herlading alsmede de extra kosten van

vennoot, bestuurder of commissaris de schade met opzet of door

verder vervoer ingeval van lossing uit nood als gevolg van een gedekte

roekeloosheid heeft veroorzaakt.

gebeurtenis tot een maximum bedrag van EUR 2.500,- per gebeurtenis.
S1677.00

van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische

Extra vergoedingen

5.5

Enig gebrek, eigen bederf

8.1.3 de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;

Niet verzekerd is schade ontstaan uit enig gebrek en/of uit de aard en

8.1.4 in geval van vandalisme, diefstal, brandstichting en/of een
vermogensmisdrijf zo spoedig mogelijk politie of justitie hiervan

de natuur van de verzekerde zaken en/of de verpakking.
5.6

kennis te geven;

Lak- en krasschade
Niet verzekerd is schade uitsluitend bestaande uit lak- en/of

8.1.5 zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die het
belang van de maatschappij zou kunnen schaden;

krasschade.
5.7

Diefstal en kwaadwillige beschadiging zonder aantoonbare braak

8.1.6 alle ontvangen bescheiden onmiddellijk aan de maatschappij door te
zenden;

Niet verzekerd is schade ontstaan door verlies, vermissing, diefstal en
kwaadwillige beschadiging zonder aantoonbare braak aan het

8.1.7 zijn volledige medewerking te verlenen aan de schaderegeling of aan
het verhaal van betaalde schade.

vervoermiddel, behalve indien het gehele vervoermiddel is gestolen.
5.8

Diefstal en kwaadwillige beschadiging na afloop van uitvoering van

8.2

diensten of beroepsactiviteiten

8.2.1 Indien de gebeurtenis niet of niet tijdig is gemeld of wanneer enige

Niet verzekerd is schade ontstaan door diefstal en kwaadwillige

andere verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van

beschadiging indien het vervoermiddel niet actief wordt gebruikt ten

de maatschappij zijn geschaad, vervalt elk recht uit hoofde van deze

behoeve van uitvoering van diensten of beroepsactiviteiten tenzij het

verzekering.

vervoermiddel in een afgesloten ruimte is gestald en er sprake is van
5.9

Verval van rechten

8.2.2 In afwijking van hetgeen is bepaald in 8.2.1 geldt dat elk recht uit

aantoonbare braak aan die ruimte.

hoofde van deze verzekering in ieder geval vervalt indien de

Onvoldoende zorgvuldigheid

verzekerde bij schade met opzet onjuiste of misleidende gegevens

Niet verzekerd is schade ontstaan door verlies, vermissing en diefstal

verstrekt of laat verstrekken, ongeacht of daardoor de belangen van de
maatschappij zijn geschaad of niet.

indien de verzekerde zaken van buitenaf zichtbaar in het
vervoermiddel zijn opgeborgen.

8.2.3 Indien niet binnen 1 jaar na de datum waarop de maatschappij
schriftelijk heeft medegedeeld geen verplichtingen uit hoofde van een

Artikel 6

gebeurtenis (meer) te hebben daartegen een rechtsvordering is

Geldigheidsgebied

ingesteld, vervalt het recht op uitkering ter zake van die gebeurtenis.

De verzekering is van kracht binnen Nederland, België, Luxemburg en
Duitsland tenzij anders op het polisblad vermeld.

Artikel 9
Artikel 7
7.1

7.2

7.2

Vervanging van het vervoermiddel

9.1

Vaststelling van de schade

Wijze van vaststelling van de schade

Vervoermiddelen

De schade wordt in onderling overleg tussen de verzekerde en de

De verzekering geldt uitsluitend voor het vervoer met het(de) op het

maatschappij vastgesteld of, indien de maatschappij dit wenst door

polisblad genoemde vervoermiddel(en).

een door haar te benoemen deskundige. De kosten van deze
deskundige worden door de maatschappij betaald.

Tijdelijke vervanging
Indien een op het polisblad vermeld vervoermiddel in reparatie of

9.2

Vaststelling van de schade

revisie is, blijft de dekking van kracht voor zover het vervoer geschiedt

9.2.1 In geval van schade en/of verlies van zaken bestemd voor inkoop

met een gelijkwaardig vervangend vervoermiddel voor zover de

respectievelijk verkoop wordt vergoed:

vervanging niet langer duurt dan 30 dagen.

- in geval van totaal verlies:
de waarde volgens de inkoopfactuur respectievelijk de

Definitieve vervanging

verkoopfactuur;

Indien een op het polisblad vermeld vervoermiddel definitief is

- in geval van beschadiging:

vervangen door een ander vervoermiddel dient de maatschappij

de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij totaal verlies zou

hiervan binnen 30 dagen in kennis te worden gesteld.

zijn betaald.
Artikel 8
8.1

Verplichtingen bij schade en verval van rechten

9.2.2 In geval van schade en/of verlies van zaken die niet zijn bestemd voor

Verplichtingen bij schade

inkoop of verkoop alsmede gebruikte zaken wordt vergoed:

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor de

- in geval van totaal verlies:

maatschappij tot een verplichting tot schadevergoeding kan leiden, is

de waarde van de zaken onmiddellijk voor het ontstaan van de

hij verplicht:

schade;
- in geval van beschadiging:

8.1.1 de maatschappij zo spoedig mogelijk de gebeurtenis te melden en
daarbij alle van belang zijnde gegevens te verstrekken of te doen

de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij totaal verlies zou

verstrekken;

zijn betaald.

8.1.2 een schadeaangifteformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen

9.3

Geschillen over de vaststelling van de schade

en aan de maatschappij te zenden, alsmede alle verdere gevraagde

Geschillen die betrekking hebben op de vaststelling van de schade

inlichtingen dienaangaande volledig en waarheidsgetrouw te

zullen op verzoek van de verzekerde worden voorgelegd aan een

verstrekken;

arbiter of een bindend adviseur. Deze zal in onderling overleg worden
benoemd. De hieraan verbonden kosten worden door de maatschappij

vergoed. Mocht geen overeenstemming worden bereikt over deze
benoeming dan zal over de benoeming worden beslist door de

- de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder een hogere premie
inhoudt.

president van de rechtbank in Rotterdam of Amsterdam.
Doet de verzekeringnemer dit, dan eindigt de verzekering op die
Artikel 10 Verzekerd bedrag

premievervaldag of, bij weigering daarna, op het tijdstip van weigering.

10.1

De maatschappij vergoedt, onder aftrek van het in de polis vermelde

Heeft de verzekeringnemer dit niet gedaan, dan wordt hij geacht met de

eigen risico, de schade tot ten hoogste het in de polis vermelde

aanpassing in te stemmen.

verzekerde bedrag per gebeurtenis.
10.2 Indien in geval van schade blijkt dat de waarde van de verzekerde
zaken die aanwezig zijn in het vervoermiddel hoger was dan het
verzekerde bedrag per gebeurtenis per vervoermiddel, vergoedt de
maatschappij de schade alsmede de kosten als bedoeld in artikel 3
“extra vergoedingen” naar evenredigheid.

Artikel 14 Begin en einde van de verzekering
14.1

Begin van de verzekering
De verzekering vangt aan op de in de polis genoemde ingangsdatum.

14.2 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt op de in de polis genoemde einddatum en
wordt verlengd overeenkomstig de in de polis genoemde termijn.

Artikel 11 Abandonnement
Verzekerde zaken kunnen niet aan de maatschappij worden geabandonneerd
of overgelaten.

14.3 Opzegging door de verzekeringnemer aan de maatschappij
De verzekeringnemer kan de verzekering opzeggen:
14.3.1 einde verzekeringstermijn
met ingang van de in de polis vermelde einddatum. De opzegging

Artikel 12 Premiebetaling en terugbetaling van premie
12.1

Premiebetaling in het algemeen
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de

dient ten minste 2 maanden voor de einddatum schriftelijk aan de
maatschappij plaats te vinden;
14.3.2 weigering aanpassing premie en/of voorwaarden

assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag

indien de verzekeringnemer aanpassing van de verzekering aan de

nadat zij verschuldigd worden.

gewijzigde premie en/of voorwaarden overeenkomstig artikel 13

12.2 Niet (tijdige) betaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet betaalt
binnen de in 12.1 genoemde termijn van 30 dagen of weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van een
gebeurtenis, die na de premievervaldag bij de maatschappij is
aangemeld. Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet

weigert;
14.3.3 opheffing bedrijf
bij opheffing van het bedrijf van de verzekeringnemer;
14.4 Opzegging door de maatschappij aan de verzekeringnemer
De maatschappij kan de verzekering opzeggen:
14.4.1 einde verzekeringstermijn

betaling. De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog

met ingang van de in de polis vermelde einddatum. De opzegging

te betalen. De dekking gaat weer in de dag volgend op de dag waarop

dient tenminste 2 maanden voor de einddatum schriftelijk aan de

het verschuldigde bedrag door de maatschappij is ontvangen en is

verzekeringnemer plaats te vinden;

aanvaard, mits geen gebeurtenis bekend is geworden in de periode na
de premievervaldag en de dag waarop de dekking weer ingaat.
12.3 Terugbetaling van premie

14.4.2 na schade
binnen 30 dagen na melding van een gebeurtenis bij de maatschappij
of nadat de maatschappij ter zake van een gebeurtenis een

Bij beëindiging van de verzekering anders dan wegens kwade trouw

schadevergoeding heeft verleend of geweigerd heeft dit te doen.

van een verzekerde betaalt de maatschappij de premie over de termijn

Hierbij wordt een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht

waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de

genomen;

verzekeringnemer terug.

14.4.3 onjuiste voorstelling
indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een gebeurtenis

Artikel 13 Wijziging van premie en/of voorwaarden

opzettelijk onjuiste of misleidende gegevens heeft verstrekt waardoor

Indien de maatschappij haar premie en/of voorwaarden voor soortgelijke

een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven. Hierbij wordt een

(groepen van) verzekeringen herziet, mag zij voorstellen dat ook deze
verzekering aan de gewijzigde premie en/of voorwaarden wordt aangepast

opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht genomen.
14.4.4 geen premiebetaling

met ingang van de eerste premievervaldag na invoering daarvan.

indien de verzekeringnemer 3 maanden na de premievervaldag het

De maatschappij dient dit voorstel vóór die premievervaldag aan

verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald.

verzekeringnemer te doen. De verzekeringnemer mag de aanpassing

De verzekering eindigt op de door de maatschappij genoemde datum

weigeren binnen 30 dagen na die premievervaldag, tenzij:

onverminderd de verplichting van de verzekeringnemer tot betaling

- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke

van het verschuldigde bedrag over de termijn vanaf de

regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking
inhoudt;

premievervaldag tot de genoemde beëindigingsdatum.

Artikel 15 Adres
Kennisgevingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn
geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst
bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon,
door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.
Artikel 16 Geschillen
Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan het
Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechter
in Rotterdam of Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen uitspraak te
doen.
Artikel 17 Onafhankelijke klachtenbehandeling
Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd
aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag
Artikel 18 Privacybescherming
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de
eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door de verzekeraars gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de
gedragscode 'Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf'. In deze
gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven.

