Standaardverzekering Vervoer van goederen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Baloise Insurance

Verzekering Vervoer van goederen over de weg VER

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden Mobility Safe 1 op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering verzekert de schade aan of de diefstal van de goederen die u vervoert met het verzekerde voertuig of als u de
goederen in of uit het verzekerde voertuig laadt.
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Wat is niet verzekerd?

Welke goederen verzekeren wij?
Wij betalen voor schade aan machines en apparaten
van uzelf, goederen die u hebt gekocht of wilt
verkopen en andere goederen die van u zijn of die aan
u werden gegeven voor uw werk.



Schade die u met opzet veroorzaakt.



Schade die ontstaat terwijl u alcohol, medicijnen of drugs
gebruikt en daardoor een schadegeval veroorzaakt. Of als
u meedoet aan wedstrijden, weddenschappen of
uitdagingen.



Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig
rijbewijs of met een rijverbod.

In welke voertuigen verzekeren wij de goederen?
Personenwagens, lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)
Het omschreven voertuig dat in de Bijzondere
Voorwaarden staat, het tijdelijk vervangingsvoertuig
en de aanhangwagen gekoppeld aan het omschreven
voertuig.



Schade ontstaan terwijl u actief meedoet aan oorlog of
geweld zoals arbeidsconflicten en aanslagen.



Schade die u hebt omdat de goederen niet goed zijn
gestapeld, verpakt of ingepakt.



Schade ontstaan door warmte, kou, vochtigheid, roest,
vertraging,
slecht
onderhoud,
verontreiniging
of
besmetting, defecten aan de goederen, of omdat u geen
winst meer kunt maken met de goederen.



Schade omdat de goederen in beslag genomen zijn.



Schade als u zich niet houdt aan wetten en regels. Of
doordat u contractueel of extracontractueel aansprakelijk
bent.

Voor welke schade betalen wij?
Brand: schade door vuur, blikseminslag of ontploffing.
Schade doordat iets neer- of instort.
Natuurevenementen: schade door overstroming,
grondverschuiving of -verzakking, lawine, druk van
heel veel sneeuw, neerstortende rotsen of vallende
stenen.
Schade door een schadegeval met het verzekerde
voertuig.
Gevolgschade door (poging tot) diefstal of het weer is
ook gedekt.
Diefstal:
▪ schade door gelijktijdige diefstal van het
verzekerde voertuig en de goederen;
▪ schade door inbraak in het verzekerde voertuig.
Terrorisme volgens de Wet van 1 april 2007.
Welke andere kosten betalen wij?
Opruimings-, lichtings-, reddings- en
vernietigingskosten.
Averij-grosse.
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Zijn er beperkingen in dekking?
!

Wij betalen nooit meer dan de verzekerde waarde
min de franchise.

!

De franchise bedraagt 125 EUR.

!

Is uw voertuig tussen 21h00 en 06h00 niet veilig
geparkeerd zoals door ons gevraagd, dan bedraagt
de franchise bij Diefstal 625 EUR.

!

Diefstal van goederen uit de verzekerde
aanhangwagen verzekeren wij enkel als die
gekoppeld is aan het verzekerde voertuig, en samen
met het verzekerde voertuig wordt gestolen.
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Waar ben ik verzekerd?
✓

Deze verzekering geldt in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van
het risico nauwkeurig mee te delen.

•

U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich
meebrengt nauwkeurig mee te delen.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen,
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het
schadegeval bezorgen.
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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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