Allianz Nederland Schadeverzekering
Algemene bepalingen van de transportverblijfsverzekering (TVV 92) in aanvulling op respectievelijk
in afwijking van de algemene voorwaarden ‘Nederlandse Beursgoederenpolis 1991’
Artikel 1

Verzekerde

b.

Indien op de premieherzieningsdatum geen overeenstemming is

Waar in deze polis wordt gesproken van ‘verzekerde’ wordt daaronder zowel

bereikt over de nieuwe premies, geldt de verzekering op die datum als

de verzekeringnemer als ieder ander verstaan wiens belang onder deze polis

opgezegd., zodat – behoudens nadere regeling – de verzekering

is gedekt.

eindigt 30 dagen na de premieherzieningsdatum te 24.00 uur.
c.

Artikel 2

Maximum verzekerd bedrag

Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van de maatschappij de
verzekering te allen tijde te beëindigen, zoals omschreven in de 30

Ongeacht hoeveel aan avarij of schade onder deze verzekering is betaald,

dagen opzeggingsclausule.

blijft deze tot het volle verzekerde maximum bedrag doorlopen respectievelijk
van kracht, zolang deze niet door opzegging, hetzij op de jaarlijkse vervaldag

A r t i kel 7

hetzij tussentijds, wordt beëindigd.

Verhoging van het in de polis vermelde maximum verzekerd bedrag, alsmede

Wijzigingen in de polis

wezenlijke conditiewijzigingen behoeven de goedkeuring van de
Artikel 3

Schadevaststelling

maatschappij.

In afwijking van Artikel 11 van de Algemene Vo o rwaarden “Nederlandse
Beursgoederenpolis 1991” wordt overeengekomen dat: in geval van schade of

A r t i kel 8

vermoeden van schade verzekerde hiervan zo spoedig mogelijk kennis geeft
aan:

kernreacties.
8.1

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., Coolsingel 139, Postbus 64,

De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt
door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties,

3000 AB Rotterdam, door overlegging van een zo volledig mogelijk ingevuld
en ondertekend schadeformulier of bij gebreke daarvan een zo uitvoerig

Uniforme uitsluitingsclausule voor schade door

onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
8.2

De uitsluiting onder lid 8.1 geldt niet met betrekking tot schade

mogelijk verslag van de gebeurtenis waaruit de oorzaak blijkt. Geen ander

veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een

bewijs van interest zal worden gevorderd dan uitsluitend deze polis, de

kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om

factuur en verder al hetgeen te goeder trouw zal kunnen worden

gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,

geproduceerd.

medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire)

Uitbetaling van de schadepenningen zal uitsluitend geschieden door het

beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven

hoofdkantoor van de maatschappij te Rotterdam.

vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder

Artikel 4

Fouten en/of verzuimen

‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de We t

Fouten en/of verzuimen te goeder trouw begaan door verzekerde zullen de

Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een

rechten van verzekerde onder deze polis niet nadelig beïnvloeden.

kerninstallatie aan boord van een schip.
8.3

Artikel 5

Termijn van verzeke r i n g

Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, vindt lid 8.2 geen toepassing.

Deze verzekering geschiedt voor de termijn, die op het voorblad is vermeld.
Zij wordt geacht op de vervaldag telkens voor twaalf maanden te zijn

A r t i kel 9

verlengd, indien zij niet minstens één maand voor de vervaldag door één van

De verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat de

Aanvraagformulier

de partijen schriftelijk is opgezegd. De maatschappij heeft het recht deze

mededelingen in het als grondslag van de totstandkoming van deze

verzekering te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een

verzekering ingevulde en door verzekeringsnemer ondertekende

opzegtermijn van dertig dagen. Voor zover deze verzekering mede dekking

aanvraagformulier juist en volledig zijn.

geeft tegen oorlogs- of stakersrisico, geldt ten aanzien van deze risico’s een
opzegtermijn van zeven dagen. Overal waar in deze verzekering een datum

A r t i kel 10 Adres

wordt vermeld, wordt daaronder verstaan de genoemde datum te 00.00 uur.

K e n n i s g evingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn
geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst

Artikel 6

Premieherziening

bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon,

De maatschappij heeft het recht jaarlijks per in deze polis vermelde

door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

vervaldatum de premie te herzien volgens onderstaande clausule.

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk

Premieherzieningsclausule

schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.

a.

De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde
premieherzieningsdatum de premies te herzien. Wanneer de

A r t i kel 11 Geschillen

maatschappij van dit recht gebruik maakt, deelt zij dit aan de

Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan het

tussenpersoon uiterlijk één maand voor de premieherzieningsdatum

Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechter

mee.

in Rotterdam of Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen uitspraak te
doen.

Artikel 12 O n a f h a n ke l i j ke klachtenbehandeling
Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd
aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Artikel 13 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 maatschappij gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de
gedragscode ‘Ve rwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’.
In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven.

