VERBOND VAN VERZEKERAARS, AFDELING TRANSPORT
G 34
ISM GOEDEREN CLAUSULE
Deze clausule is van toepassing :
•

op alle verschepingen aan boord van ro-ro passagiers veerboten;

•

met ingang van 1 juli 1998 voor verschepingen aan boord van:
1) passagiersschepen die meer dan 12 personen vervoeren en
2) olietankschepen, gas- en chemicaliëntankschepen, bulkcarriers en hogesnelheidsvaartuigen met een tonnage van 500 BRT of
meer;

•

met ingang van 1 juli 2002 voor verschepingen aan boord van alle andere vrachtschepen en mobiele offshore boorplatforms met een
tonnage van 500 BRT of meer.

Van vergoeding is uitgesloten verlies, schade of kosten, indien de verzekerde zaken vervoerd worden met een schip dat geen geldig
veiligheidsmanagementcertificaat (safety management certificate) als bedoeld in de ISM Code aan boord heeft, of waarvan de Reder of
Charteraar niet beschikken over een geldig conformiteitsdocument (document of compliance) als bedoeld in de ISM Code. Deze uitsluiting
geldt alleen indien het de verzekerde tijdens belading bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn:
a) dat het schip niet gecertificeerd was overeenkomstig de ISM Code
of
b) dat de Reder of Charteraar van het schip niet beschikten over een geldig conformiteitsdocument
zoals vereist onder de SOLAS Conventie van 1974 met aanvullingen.
De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing voor de verzekerde die de bij deze polis verzekerde zaken te goeder trouw heeft
gekocht (of had toegezegd te zullen kopen) en geen beroep kan doen op enige ontbindende voorwaarde.
Bij het verschil van de tekst van deze clausule (voor zover niet met de hand of met de machine geschreven of in afwijkende kleur en/of cursief
gedrukt) met de door het Verbond van Verzekeraars, afdeling Transport op 7 april 1999 bij het secretariaat van het Verbond gedeponeerde ISM
Goederen Clausule, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn.
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