TRANSPORT-OPSLAGVERZEKERING
POLISNUMMER: 257524
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is Sercon Shipping B.V. in de hoedanigheid als expediteur, teneinde voor
haar relaties een transportverzekering te kunnen verzorgen.
Verzekerden
De verzekerden zijn de opdrachtgevers van verzekeringnemer.
Rubrieken van de verzekering
Deze verzekering bestaat uit 2 rubrieken t.w.:
Rubriek A.
Transportverzekering.
Rubriek B.
Opslagverzekering.
Verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen zijn:
Rubriek A
EUR 500.000,00 als maximum bedrag per eenzelfde vervoermiddel.
Rubriek B
EUR 1.000.000,00 als maximum bedrag per eenzelfde locatie.
Verzekerde zaken (Rubriek A en Rubriek B)
De verzekerde zaken zijn alle zaken waartoe de verzekeringnemer de opdracht tot verzekeren
heeft gekregen.
Van deze verzekering zijn echter de volgende zaken uitgesloten:
- levende have,
- geld en geldswaardige papieren/ documenten,
- bloemen en planten,
- groente en fruit,
- sieraden, kostbaarheden en antiquiteiten,
- bewerkte en onbewerkte edelmetalen en/of edelstenen,
- kunstwerken, tenzij deel uitmakend van inboedels,
- computer software (computerbestanden en/of computerprogramma’s).
Dekkingsgebied
Rubriek A
De verzekering geeft dekking gedurende transporten van plaatsen in Europa naar plaatsen
onverschillig waar ter wereld, alsmede in omgekeerde richting.
De verzekering geeft dekking van "huis tot huis" conform de gehanteerde leveringscondities.
Echter voor motorvoertuigen en private inboedels gelden de volgende afwijkingen:
Motorvoertuigen
De verzekering geeft geen dekking indien motorvoertuigen zich op eigen kracht voortbewegen,
behoudens in geval van laden en lossen. De dekking eindigt na verstrijking van 48 uur na lossing
van het zeeschip of vliegtuig in de uiteindelijke bestemmingshaven.
Private inboedels
De dekking voor private inboedels neemt een aanvang op het moment dat de zaken worden
opgepakt om te worden geladen in het eerste vervoermiddel.
De dekking eindigt op het moment dat de zaken op het nieuwe adres zijn uitgeladen uit het
laatste vervoermiddel. Er is derhalve geen dekking gedurende het in- of uitpakken van de
verzekerde zaken, behoudens in geval de zaken door een erkend verhuisbedrijf worden ingepakt
en uitgepakt en een pakkingslijst wordt opgemaakt. De dekking neemt in dit geval een aanvang
zodra met het inpakken wordt begonnen en eindigt op het moment zodra de verpakking is
verwijderd.
Rubriek B
Uitsluitend in geval de verzekerde zaken ook voor de transportrisico's onder deze polis worden
verzekerd, kan de verzekering ook dekking geven gedurende opslag in panden in Europa, met
uitzondering van Rusland, mits deze panden voor de opslag van de verzekerde zaken geschikt
zijn.

Voorwaarden
Rubriek A
Op deze verzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Algemene Voorwaarden, ZAV 07.
Productvoorwaarden Transportverzekering, TTR 05, Rubrieken 1 en 2.
Aanvullende dekkingen (transportverzekering)
De volgende artikelen zijn uitsluitend van kracht indien deze hierna uitdrukkelijk op de verzekering
van toepassing zijn verklaard.
Indien artikel 27 van de Productvoorwaarden Transportverzekering bepalingen bevat, die ter zake
van een zelfde onderwerp afwijken van bepalingen in de Productvoorwaarden
Transportverzekering, gaan de bepalingen van artikel 27 voor.
Artikelnr. Titel Dekking van toepassing
* 27.1 Oorlogrisico en Stakersrisico ja
* 27.2 Aard en gebrek nee
* 27.3 Seller's/Buyer's interest nee
* 27.4 Meerwaarde nee
* 27.5 Overname elders lopende verzekeringen nee
* 27.6 Opruimingskosten ja
* 27.7 Merkbeschermingregeling nee
* 27.8 Pijpleidingregeling nee
* 27.9 Beurzen, tentoonstellingen nee
* 27.10 Reparaties/Revisie/Onderhoud nee
* 27.11 Bewerking van verzekerde zaken nee
* 27.12 Consignatie zaken nee
* 27.13 Intercompany transporten nee
Opruimingskosten (transport, artikel 27.6)
Het verzekerd bedrag bedraagt EUR 25.000,- als Premier Risque bedrag per gebeurtenis.
Bereddingskosten (transport)
Het maximum verzekerd bedrag voor bereddingskosten als bedoeld in artikel 11.2 van de
Productvoorwaarden TTR 05 is EUR 50.000,00 per gebeurtenis.
Voorwaarden
Rubriek B
Op deze verzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Algemene Voorwaarden, ZAV 07,
Productvoorwaarden Opslagverzekering TOP 05, Rubrieken 1 en 2
Aanvullende dekkingen (opslagverzekering)
De onderstaande artikelen van de Productvoorwaarden Opslagverzekering zijn uitsluitend van
kracht, indien deze hierna uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
Artikelnr. Titel Dekking van toepassing
9.1 Stakersrisico nee
9.2 Aard en gebrek nee
9.3 Opruimingskosten ja
Opruimingskosten ( opslag, artikel 9.3)
Het verzekerd bedrag bedraagt EUR 25.000,- als Premier Risque bedrag per gebeurtenis.
Speciale uitsluitingen/beperkingen voor Rubriek A
Echter ten aanzien van de hierna nader te noemen zaken zijn van deze verzekering uitgesloten
schaden aan en/of verliezen van:
* Private inboedels/inventarissen:
Door breuk, krassen en/ of deuken indien de zaken niet door een erkend verhuisbedrijf zijn
ingepakt of uitgepakt, behoudens in geval van een ongeval van het vervoermiddel waarmee de
zaken worden vervoerd of in geval van brand;
* Breekbare zaken:
als gevolg van onvoldoende en/of ondeugdelijk (niet voor het betreffende transport geschikte)
verpakking.
* Onverpakte metalen of metaalwaren door roest, oxidatie, verkleuring of verbuiging;

* Motorvoertuigen:
- door krassen en deuken, behoudens in geval van een ongeval van
het vervoermiddel waarmee de zaken worden vervoerd of in geval
van brand,
- door waardevermindering door uitgevoerde werkzaamheden,
- door vorst,
- aan audio- en/of communicatieapparatuur;
* Gebruikte zaken:
door bestaande beschadigingen en/of gebreken.
Speciale uitsluiting transporten naar Canarische eilanden
Met betrekking tot de transporten naar de Canarische Eilanden zijn mede van deze verzekering
uitgesloten de schaden aan of verliezen van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal en/of
vermissing.
Taxatie (verzekerde waarde) Rubriek A en Rubriek B
Als verzekerde waarde zal worden aangehouden voor:
- verkochte zaken: de waarde als vermeld op de betreffende verkoopfactuur, eventueel nog te
verhogen met een verplicht op te nemen percentage;
- gekochte zaken: de waarde als vermeld op de betreffende inkoopfactuur, eventueel verhoogd
met bijkomende kosten van vracht en invoerrechten.
Alle overige niet verkochte of gekochte zaken zijn verzekerd op basis van de dagwaarde.
Speciale clausules
Afstand van regres
In geval van schaden aan en/of verliezen van de onder deze verzekering verzekerde zaken zal de
maatschappij geen regres uitoefenen op verzekeringnemer zelf, behoudens in geval van grove
schuld of grove nalatigheid.
Deze regeling is niet van toepassing voor de door verzekeringnemer ingeschakelde vervoerders.
Eigen risico
Er geldt een eigen risico van EUR 500,00 per gebeurtenis.
Ingeval van schade zal dit eigen risico met de schade-uitkering aan verzekerde worden verrekend.
Declaratie en premieberekening
In afwijking van artikel 34 van de Algemene Voorwaarden dient verzekeringnemer elk
voorkomende transport zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 dagen na verscheping, aan de
maatschappij te melden. De verschuldigde premie zal aan de hand van deze opgaven door de
maatschappij worden vastgesteld en aan verzekeringnemer in rekening worden gebracht.
Assurantiecertificaten
Overeenkomstig artikel 23 van de Productvoorwaarden Transportverzekering is de
verzekeringnemer gerechtigd assurantiecertificaten af te geven.
Ingangsdatum
De verzekering gaat in op 1 januari 2009.
Contractvervaldatum
De contractsvervaldatum is 1 januari jaarlijks te 00:00 uur met een stilzwijgende verlenging
conform artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, ZAV 07.
APELDOORN, 26 november 2014.
ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.

