MODELPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID UIT LOGISTIEKE DIENSTEN
2006.
1.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1

ONZEKER VOORVAL
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel
7:925 Burgerlijk Wetboek, indien en voor zover de door een derde geleden schade op
vergoeding waarvan jegens een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een
voorval waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat
daaruit
schade voor de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van
omstandigheden nog zou ontstaan.

1.2

VERZEKERINGNEMER
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan, en als zodanig in de polis is
vermeld.

1.3

VERZEKERDEN
Verzekerden zijn:
De verzekeringnemer en eventueel andere met name genoemde rechts- of natuurlijke
personen;
Bestuurders, vennoten en ondergeschikten van de verzekerden genoemd onder 1.3.1, voor
wie de verzekerden aansprakelijk zijn, indien en voor zover het in de polis omschreven
werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht.

1.3.1
1.3.2

1.4

AANSPRAAK
Een aanspraak tot vergoeding van schade, ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al
dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die verband houden met of voortvloeien uit een
handelen of nalaten, een voortdurend handelen of nalaten, of een opeenvolgend handelen of
nalaten dan wel schade toebrengende feiten met dezelfde oorzaak, worden als één
aanspraak beschouwd en worden geacht door verzekeraars te zijn ontvangen op het moment
waarop de eerste aanspraak of de eerste melding van de daarop betrekking hebbende
omstandigheid is ontvangen.

1.5

OMSTANDIGHEDEN
Feiten, waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig
worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen van wie
de aanspraak kan worden verwacht en uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan
voortvloeien en welke maatregelen zijn genomen om de aanspraak te voorkomen of
(mogelijke) schade te beperken.

1.6

DERDEN
Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerde.

1.7
1.7.1

SCHADE
Schade aan zaken:
Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van derden welke verzekerde of
iemand namens hem uit hoofde van een overeenkomst onder zich heeft met uitsluiting van
gevolgschade. Onder zaken wordt niet verstaan chartaal geld, toonder- en orderpapieren en
andere papieren van waarde.
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1.7.2

1.7.3

1.8
1.8.1

1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3
1.8.1.4

Vertragingsschade:
Schade als gevolg van vertraging in de aflevering van zaken onder een
vervoersovereenkomst.
Gevolgschade:
Onder gevolgschade wordt verstaan, de op geld waardeerbare gevolgen van schade aan
zaken.
BEREDDINGSKOSTEN
Kosten, verbonden aan door verzekerde genomen maatregelen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden en waartoe hij binnen redelijke grenzen verplicht is
zodra hij van de verwezenlijking van het risico van schade of het ophanden zijn daarvan op de
hoogte is of behoort te zijn, mits verzekerde voor de schade – indien gevallen – aansprakelijk
is en deze aansprakelijkheid onder de polis gedekt is.
Tot deze bereddingskosten worden in ieder geval niet gerekend:
kosten van maatregelen nadat het onmiddellijk dreigende gevaar voor schade is geweken;
kosten die dienen te worden gemaakt ter voldoening aan een normale zorg(vuldigheids)plicht;
kosten die elders in de polis van de dekking worden uitgesloten.
kosten verbonden aan het alsnog resp. opnieuw uitvoeren van, door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde niet volledig of naar behoren uitgevoerde
werkzaamheden.

1.9

CHARTERERS’ LIABILITY
Charterers’ Liability is de aansprakelijkheid die voor verzekerde ontstaat ten gevolge van het
exploiteren en/of charteren en/of huren van schepen.

2.

OMVANG VAN DE DEKKING
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde indien zij op grond van bestaande
of gedurende de looptijd van deze verzekering van kracht geworden wettelijke bepalingen of
op grond van overeenkomsten zoals bij verzekeraars bekend en goedgekeurd, krachtens
burgerlijk recht aansprakelijk is voor schade aan zaken of vertragingsschade, dit laatste
uitsluitend indien en voorzover hiervoor ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen van wet of
verdrag, inclusief de AVC (laatste versie), aansprakelijkheid bestaat, voortvloeiend uit of
verband houdend met zijn activiteiten zoals in het polisblad omschreven.

2.1

In aanvulling op het hierboven vermelde wordt bepaald dat overeenkomsten welke niet
afwijken van de standaard voorwaarden, zoals AVC, CMR, Fenex, enz. door verzekeraars als
bekend en goedgekeurd worden beschouwd.

3.

CMR VERVOER
Ten aanzien van aansprakelijkheid van verzekerde krachtens de CMR (Verdrag betreffende
de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956) geldt
het volgende:
1. de dekking geldt tot ten hoogste de bedragen als omschreven in artikel 23 CMR;
2. indien de afzender bij de zaken een waarde als bedoeld in artikel 24 CMR aangeeft en/of
overeenkomstig artikel 26 CMR een bijzonder belang vaststelt, zal deze verzekering
dienovereenkomstig dekking bieden, mits verzekerde voor ingang van het risico
verzekeraars hiervan in kennis stelt, en wel tegen een nader overeen te komen extra
premie.

4
4.1

TEN HOOGSTE TE VERGOEDEN BEDRAGEN
Verzekeraars vergoeden voor alle verzekerden tezamen per aanspraak tot ten hoogste het in
de polis vermelde verzekerde bedrag:
het bedrag van de schadevergoeding die verzekerde gehouden is aan derden te betalen
krachtens rechterlijke uitspraak, arbitrale beslissing of minnelijke regeling tot stand gekomen
overeenkomstig artikel 10.1, onder aftrek van het eventueel geldend eigen risico;
de kosten van maatregelen zoals omschreven in artikel 1.8, die door of vanwege de
verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het

4.1.1

4.1.2
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4.2

5.
5.1
5.1.1

5.1.2

onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien gevallen – een
verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan
zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte schade zonodig boven het verzekerd
bedrag de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.
UITSLUITINGEN
Opzet/roekeloosheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde bestaande uit aan derden te betalen
vergoeding van schade die door de aangesproken verzekerde met opzet of roekeloosheid is
veroorzaakt. Bij rechtspersonen wordt slechts de opzet/roekeloosheid van de bestuurder in
de zin van boek 2, Burgerlijk Wetboek (BW) en van leidinggevenden uitgesloten. Bij
vennootschappen onder firma wordt zowel de opzet/roekeloosheid van de vennoten
afzonderlijk als de opzet/roekeloosheid van de gezamenlijke vennoten uitgesloten.
Wordt een verzekerde aansprakelijk gesteld voor een door zijn onderschikte(n) opzettelijk of
roekeloos veroorzaakte schade, dan wordt deze schade, mits deze verzekerde ter zake van
de opzettelijk of roekeloos veroorzaakte schade geen verwijt treft en aan de overige
polisvoorwaarden is voldaan, vergoed en hebben verzekeraars het recht deze schade op de
veroorzaker(s) ervan te verhalen.

5.2

Schepen, Luchtvaartuigen etc.
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door of
toegebracht met schepen, luchtvaartuigen, kranen, installaties en soortgelijk zwaar materieel
indien en voor zover de aansprakelijkheid voor deze schade onder een andere verzekering
van verzekerde of van derden is verzekerd dan wel verzekerd pleegt te zijn.
In geen geval komt het eigen risico van andere polissen voor vergoeding in aanmerking.
Deze uitsluiting betreft niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan of verlies
van te (doen) vervoeren lading, met in acht name van de overige bepalingen in deze polis.

5.3.

Materieel e.d. van derden
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die in gebruik zijn bij
verzekerde, waaronder mede begrepen door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken,
zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.

5.4.

Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of toegebracht met
motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een
vergelijkbare buitenlandse wet.
Deze uitsluiting betreft niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan of verlies
van te (doen) vervoeren lading, met in acht name van de overige bepalingen in deze polis.

5.5

Oorlogs- en Stakersrisico
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als direct of indirect gevolg van oorlogs- en
stakersrisico, waaronder wordt verstaan :
oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand;
uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen en dergelijke
oorlogswerktuigen, ook indien de schade in vredestijd is ontstaan;
neming en aanhouding op last van hoger hand
gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, waaronder begrepen terrorisme en
sabotage;
oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden.

5.6
5.6.1

Clausule Atoomkernreacties, (Bio-)chemische wapens
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende
uit:

5.6.1.1

Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te
verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige
en natuurlijke radioactiviteit.
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Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met
dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven.
Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de
uitsluiting onverkort van kracht.
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
5.6.1.2

Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

5.7

Uitsluiting Wet Gevaarlijke Stoffen
Voor zover nodig wordt uitdrukkelijk aangetekend dat iedere aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door of toegebracht met een stof als bedoeld in Het Uitvoeringsbesluit
Aansprakelijkheid Gevaarlijke Stoffen en Milieuverontreiniging van de dekking van deze polis
is uitgesloten.

5.8

Charterers’ Liability
Niet gedekt is “charterers’ liability”. Deze uitsluiting betreft niet de aansprakelijkheid van
verzekerde voor schade aan of verlies van te (doen) vervoeren lading, met inachtname van
de overige bepalingen in deze polis.

5.9

Aansprakelijkheid Verhogende Bedingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiende uit een boete- schadevergoedings-,
garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding, behalve indien en voorzover aansprakelijkheid
ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen.

5.10

Documenten
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde als direct of indirect gevolg van
onregelmatigheden met of met betrekking tot zaken en/of documenten, indien naar aanleiding
van zulke onregelmatigheden belastingen, rechten, accijnzen, landbouwheffingen, teruggaaf
van subsidies, administratieve of andere boetes worden gevorderd, onverschillig van wie die
vordering afkomstig is of kan zijn.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade als hiervoor omschreven, indien verzekerde daarvoor
in zijn hoedanigheid van vervoerder of expediteur wordt aangesproken (en deze activiteiten
als zodanig zijn meeverzekerd), en op grond van de toepasselijke vervoerscondities, echter
niet ruimer dan Burgerlijk Wetboek, AVC, CMR, Fenex en dergelijke standaard voorwaarden,
aansprakelijk is en verzekerde bewijst dat hij in die hoedanigheid is aangesproken .

5.11

ISM
Van vergoeding is uitgesloten alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit het doen of laten
vervoeren van zaken met een schip dat geen geldig veiligheidsmanagement certificaat (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 zoals vereist onder de SOLAS Conventie van 1974 met
aanvullingen. Deze uitsluiting geldt alleen indien verzekerde voor of tijdens belading bekend
was met het ontbreken van deze documenten, dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

5.12

ISPS
Van vergoeding is uitgesloten alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit het doen of laten
vervoeren van zaken met een schip of via een havenbedrijf dat geen geldig Internationaal
Veiligheids Certificaat bezit als bedoeld onder de ISPS code (International Ship and Port
Facility Security Code). Deze uitsluiting geldt alleen indien verzekerde bekend was met het
ontbreken van deze documenten, dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
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6.

WIJZIGING VAN ACTIVITEITEN
De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van verzekerde, zoals in het polisblad
vermeld. Indien deze activiteiten worden gewijzigd of uitgebreid, zal eerst na acceptatie van
deze wijziging of uitbreiding door verzekeraars de dekking terzake ingaan.

7.

SCHADE AAN CONTAINERS, CHASSIS, TRAILERS, OPLEGGERS
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.3 dekt de verzekering mede de aansprakelijkheid,
wettelijk of contractueel, voor schaden aan of verlies van trailers, containers, chassis,
opleggers, in gebruik bij of onder beheer, berusting of verantwoordelijkheid van verzekerde,
ontstaan in het kader van de uitvoering van een activiteit waarvoor onder de polis dekking
bestaat.
De dekking onder deze rubriek zal slechts van kracht zijn gedurende een aaneengesloten
periode van maximaal 24 uur per geval.
Overschrijding van deze termijn wordt gedekt gehouden, mits vooraf opgegeven én tegen een
nader te regelen extra premie en/of voorwaarden.

8.

OPRUIMINGSKOSTEN
Kosten verband houdende met de opruiming van beschadigde zaken, welke verzekerde of
iemand namens hem in het kader van zijn activiteiten (zoals genoemd in de polis) tijdelijk
onder zich heeft, en tot de opruiming waarvan verzekerde krachtens enig wettelijk voorschrift
gehouden is, zullen vergoed worden, eventueel boven de verzekerde som, tot maximaal het
op het polisblad vermelde bedrag per gebeurtenis, indien verzekerde aansprakelijk is voor de
beschadiging en daarvoor dekking is onder de polis.
Nadrukkelijk wordt nog bepaald dat van de dekking uitgesloten zijn alle kosten verband
houdende met vernietiging van zaken, evenals alle kosten verband houdende met
opruiming/verwijdering van chemische of andere milieugevaarlijke stoffen die in bodem, water
of lucht zijn opgenomen.
Indien deze kosten tevens zijn gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van
oudere datum, of gedekt zouden zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan
loopt de dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of
wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen.
In geen geval komt het eigen risico van een andere polis voor vergoeding in aanmerking.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4

9.5.
9.6.

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
Zodra een omstandigheid heeft plaatsgevonden op grond waarvan verzekerde tot
schadevergoeding, verhaalbaar krachtens deze verzekering, gehouden zou kunnen zijn, of
zodra een vordering daartoe bij hem is ingediend, is verzekerde verplicht het schadegeval zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk te melden bij de makelaar. Deze verplichting vervalt
wanneer het bedrag van de schadevergoeding beneden het in de polis vermelde eigen risico
blijft, alsook wanneer verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te nemen.
Verzekerde is verplicht alle op het schadegeval betrekking hebbende bescheiden binnen
redelijke termijn aan de makelaar te zenden en zich te onthouden van iedere toezegging,
verklaring of handeling waaruit erkenning van een verplichting tot schadevergoeding afgeleid
zou kunnen worden en elke andere gedraging welke aan het recht jegens derden op wie een
vordering op schadevergoeding bestaat, afbreuk doet.
Verzekerde is verplicht, gevraagd of ongevraagd, alle inlichtingen te geven die van belang
kunnen zijn voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid.
Verzekeringnemer of verzekerde zijn verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming of
vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek
Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een verplichting als bedoeld in lid 1 t/m 4
van dit artikel niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade
die hij daardoor lijdt.
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of verzekerde de in lid 1 t/m
4 van dit artikel genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen met het opzet de verzekeraars
te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
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10.
10.1

10.2

10.3

SCHADEBEHANDELING
Door verzekeraars zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan niet
onderhandelen over, respectievelijk treffen van een minnelijke regeling, de eventuele
verdediging van verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvervolging, het
voeren van verweer tegen of het voldoen aan een afspraak tot schadevergoeding, het
berusten in een uitspraak van een rechtbank of andere bevoegde instantie.
Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerd bedrag overtreft zullen de
beslissingen
bedoeld in het eerste lid in onderling overleg tussen verzekeraars en
verzekerde worden genomen.
Verzekeraars hebben het recht de schade rechtstreeks aan de benadeelde derde te betalen.
Deze uitkering geschiedt eventueel in overleg met de makelaar, met in acht name van
hetgeen is bepaald in artikel 20.

11.

PROCESKOSTEN
Proceskosten en kosten van rechtsbijstand terzake van onder deze verzekering gedekte
aansprakelijkheid zijn onder de dekking van deze verzekering begrepen, ook indien de
aanspraken niet of niet geheel gegrond blijken te zijn en zelfs indien tezamen met de onder
deze verzekering te verlenen uitkering het overeengekomen maximum zou worden
overschreden.
De hierboven omschreven dekking van proceskosten en kosten van rechtsbijstand geldt
evenwel alleen indien en voorzover deze kosten zijn gemaakt als uitvloeisel van de door
verzekeraars uitgevoerde c.q. goedgekeurde schadebehandeling en voorzover ze het eigen
risico te boven gaan.

12.
12.1

SAMENLOOP
Indien blijkt, dat een door deze verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere
polis(sen), is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben
bestaan, loopt deze verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk als
verschil in voorwaarden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in art. 12.2
Indien in die andere polis(sen) een bepaling als in art 12.1 of van gelijke strekking voorkomt of
indien de regeling van schade op die andere polis(sen) moeilijkheden oplevert, of indien
verzekerde om andere redenen op deze polis wenst te reclameren, zullen verzekeraars hem
een som betalen, gelijk aan het bedrag dat onder deze polis zou zijn betaald, indien die ander
polis(sen) niet zou(den) hebben bestaan, waartegenover verzekerde zijn vordering op de
verzekeraars van die andere polis(sen) tot het beloop van het aldus betaalde zal cederen,
zulks met inachtneming van het bepaalde in art.12.3.
De in art. 12.2 bedoelde cessie zal plaatsvinden voor dat gedeelte van het door verzekeraars
betaalde bedrag dat zij betaald hebben boven hetgeen zij verschuldigd zouden zijn indien art.
12.2 niet zou zijn opgenomen, welk gedeelte zal gelden als koopprijs voor de gecedeerde
vordering.
In geen geval komt het eigen risico van andere polissen voor vergoeding in aanmerking.

12.2

12.3

12.4
13.

INLOOP/UITLOOP
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voorzover de schade terzake waarvan de
aansprakelijkheid bestaat, veroorzaakt is binnen de duur van de verzekering, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid voor schade die zich heeft geopenbaard na afloop van de
verzekering niet mede gedekt is, tenzij er niet meer dan 12 maanden zijn verstreken na afloop
van de verzekering en mits de verzekerde van deze schade onverwijld melding heeft gedaan
aan de makelaar zodra hem deze schade bekend was dan wel redelijkerwijs had kunnen zijn.

14.
14.1.

VERJARING VAN VORDERING
Een rechtsvordering tegen de verzekeraars tot het doen van een uitkering verjaart door
verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de rechtsvordering bij
verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de
vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
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14.2.

14.3

15.

De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak
wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraars hetzij de aanspraak erkennen, hetzij bij
aangetekende brief ondubbelzinnig hebben medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder
eveneens ondubbelzinnige vermelding van het in lid 3 vermelde gevolg.
In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van twaalf maanden.

CAUTIE
Indien tengevolge van een omstandigheid waaruit voor verzekerde aansprakelijkheid zou
kunnen voortvloeien en verzekerde een cautie te stellen heeft, zullen verzekeraars indien
daartoe door verzekerde wordt verzocht, een garantie afgeven op basis van het laatst
gehanteerde Rotterdams Garantieformulier tot maximaal het beloop van hun gehoudenheid
onder deze polis en met inachtneming van de overige polisbepalingen.
Verzekeraars zullen slechts dan gehouden zijn aan het verzoek van verzekerde te voldoen
indien:
1. terzake door derden conservatoir (derden) beslag is gelegd ten laste van de verzekerde,
of
2. aannemelijk is, dat een beslag als voren omschreven gelegd zal worden, of
3. anderszins er een noodzaak voor de verzekerde tot het stellen van een garantie bestaat.
Verzekeraars zullen nimmer gehouden kunnen worden om terzake één en dezelfde
aanspraak meerdere garanties als voren omschreven af te geven.
Indien en voorzover verzekeraars een garantie zullen afgeven zal de omvang van deze
garantie in elk geval beperkt zijn tot een op het polisblad vermeld bedrag .

16.

CLAUSULE LADINGDIEFSTALLEN
Indien in de dekking de aansprakelijkheid als beroepsgoederenvervoerder over de weg is
medebegrepen is tevens Clausule G23 CLAUSULE LADINGDIEFSTALLEN BIJ
BEROEPSGOEDEREN-VERVOER OVER DE WEG van toepassing.

17.

PREMIEHERZIENING
De verzekeraars hebben het recht jaarlijks per de in de polis vermelde premie
herzieningsdatum de premies te herzien. Wanneer de verzekeraars van dit recht gebruik
maken, delen zij dit aan de tussenpersoon uiterlijk 2 maanden voor de premie
herzieningsdatum mede.
Als premie herzieningsdatum geldt de jaarlijkse vervaldatum van deze polis.

18.

ACCEPTATIE VIA GEVOLMACHTIGDEN
Voor zover acceptatie via gevolmachtigden heeft plaatsgevonden, verklaren deze dat zij
hebben getekend voor de verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen, zoals die
zijn vermeld en gespecificeerd in de door de gevolmachtigden bij de Coöperatieve Vereniging
Nederlandse Assurantie Beurs b.a. (VNAB) gedeponeerde verdelingsopgaven.
Indien de betrokken verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen niet in de polis
zijn vermeld wordt desgevraagd door de in het eerste lid genoemde Coöperatieve Vereniging
aan belanghebbende een opgave van die verzekeraars en hun aandelen verstrekt.
De belanghebbende kunnen zich voor het verkrijgen van de in het tweede lid bedoelde
opgave eveneens tot de makelaar wenden.

19.
19.1.
19.1.1.

PREMIE- EN SCHADEBETALING
Begripsomschrijvingen
Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan
de met de verzekering verband houdende overige verschuldigde bedragen.
Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan verzekeringnemer
alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is.

19.1.2.
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19.2.
19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.3.
19.3.1.

19.3.2.

20.

Premie
De makelaar", neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen
voldoen op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt
door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van
de premie door de makelaar plaatsvinden door creditering van verzekeraars in rekeningcourant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde
premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraars zal zijn gekweten.
Verzekerde is gehouden de premie aan de makelaar te vergoeden. Ingeval de verzekering via
een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tussenpersoon
heeft betaald, is de verzekerde door deze betaling tegenover de makelaar eerst gekweten,
wanneer deze tweede tussenpersoon aan de makelaar de premie heeft vergoed.
Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie
aan de makelaar, zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de
premie aan de makelaar is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor de makelaar
verzekerde krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan geacht worden
krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd.
Door het tot stand komen van de verzekering is de makelaar door verzekerde onherroepelijk
gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
te ontslaan indien de verzekerde of, ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is
gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan de makelaar te voldoen.
De makelaar zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf
schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld.
Schade-uitkeringen en premierestituties
Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft
medegedeeld zal de makelaar verzekeraars in rekening-courant voor de verschuldigde
schade-uitkeringen en premierestituties debiteren.
Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten zodra de schadeuitkering door de rechthebbende
zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de
wet, dan wel met een tussen hem en de makelaar bestaande regeling.
Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan de makelaar en deze in
gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de
schadepenningen van de makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden
aangesproken
door
de
rechthebbende.
Indien de makelaar de van de verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald
aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te
dragen, zal de makelaar de schadepenningen van de tweede tussenpersoon kunnen
terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse
betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van de makelaar terugvorderen, zoals
in dit lid voorzien.
De makelaar zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen.
De makelaar is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na
verrekening van deze schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan
van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op
verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. Indien op het recht op uitkering een
pandrecht rust als bedoeld in art. 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in art 3:283 BW,
alsook in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening
zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is terzake van
de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

PREMIEVERREKENING
Aan het einde van ieder verzekeringsjaar zal, indien er een voorschotpremie is betaald, door
de verzekeringnemer een opgave worden verstrekt, van de definitieve gegevens over dat
verzekeringsjaar, waarna de over die termijn definitief verschuldigde premie zal worden
vastgesteld. Is de definitieve premie lager dan de voorschotpremie, dan zal het verschil door
verzekeraars worden gerestitueerd, met inachtneming evenwel van de eventueel bedongen
minimumpremie. Is de definitieve premie hoger dan de voorschotpremie, dan wordt het
meerdere alsnog aan de verzekeringnemer in rekening gebracht
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21.

NAVERREKENING
Verzekerde is verplicht jaarlijks binnen 6 maanden na de premievervaldatum een opgave te
verstrekken van de bruto omzet over het afgelopen verzekeringsjaar. Indien verzekerde niet
aan de hiervoor vermelde verplichting voldoet, hebben verzekeraars het recht de definitieve
premie te berekenen over
…. % van de laatst bekende omzet.

22.

OMZET
Verzekerde is verplicht, indien de verzekeraar daartoe verzoekt, een verklaring van een
onafhankelijke deskundige te overleggen waaruit de omzetcijfers blijken.

23.

VOLGCLAUSULE
De ondertekenaars op de polis verbinden zich beslissingen zoals deze worden genomen door
de eerste twee ondertekenaars te volgen.
Deze bepaling geldt niet voor verhoging van de verzekerde som(men), alsmede voor ex gratia
betalingen.

24.

MEDEDELINGEN
Mededelingen, kennisgevingen en alle andere berichten door één van de partijen gedaan aan
de makelaar gelden als gedaan aan de andere partij.

25.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

26.

GESCHILLEN
Behoudens de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter en die
terzake van hogere voorziening, zullen alle geschillen betreffende deze overeenkomst
onderworpen zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Rotterdam of Amsterdam.
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CLAUSULES
001/2002 Afstand van beroep op voorwaarden en termijnen
Met in achtneming van de beperkingen en uitsluitingen zoals in de Algemene Voorwaarden en
op het polisblad staan vermeld heeft verzekerde de vrijheid:
- ingeval van schade aan zaken af te zien van een beroep op aansprakelijkheid beperkende
voorwaarden, welke zijn aansprakelijkheid verder beperken dan de aansprakelijkheid welke
krachtens wet of verdrag bestaat.
- in geval van schade aan zaken af te zien van een beroep op verjaring - of vervaltermijnen
mits deze termijn met niet meer dan 12 maanden is overschreden.
Indien verzekerde gebruik kan maken van deze regeling zal een eigen risico van ….% van het
bruto schadebedrag van toepassing zijn met een minimum van twee maal het hoogste in de
polis vermelde eigen risico.
De maximale uitkering onder deze clausule bedraagt € …….. per verzekeringsjaar.
Deze clausule is niet van toepassing op de AVC en op dwingendrechtelijke bepalingen, noch op
artikel 5.10 van de MAUL 2006.
Indien verzekerde een beroep doet op deze clausule (afstand van beroep op voorwaarden en
termijnen), zijn de bepalingen conform artikel 23 van de Algemene Voorwaarden niet van
toepassing.
002/2002 FIATA – Documenten
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voortvloeiende uit en/of verband
houdende met door of namens hem afgegeven FIATA - documenten zoals:
- FBL (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading)
- FCR (Forwarders Certificate of Receipt)
- FCT (Forwarders Certificate of Transport)
- FWR (FIATA Warehouse Receipt)

003/2002 Vernietigingskosten
In plaats van Artikel … (Opruimingskosten) is onderstaande clausule van toepassing.
Kosten verband houdende met de opruiming resp. de vernietiging van beschadigde zaken,
welke verzekerde of iemand namens hem in het kader van zijn activiteiten (zoals genoemd in de
polis) tijdelijk onder zich heeft, en tot de opruiming resp. vernietiging waarvan verzekerde
krachtens enig wettelijk voorschrift gehouden is, zullen vergoed worden, eventueel boven de
verzekerde som, tot maximaal € ……… per aanspraak, indien verzekerde aansprakelijk is voor
de beschadiging en daarvoor dekking is onder de polis.
Nadrukkelijk wordt nog bepaald dat van de dekking uitgesloten zijn alle kosten verband
houdende met opruiming/verwijdering van chemische of andere milieugevaarlijke stoffen die in
de bodem, water of lucht zijn opgenomen.
Indien deze kosten tevens zijn gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere
datum, of gedekt zouden zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de
dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt
verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen
In geen geval komt het eigen risico van een andere polis voor vergoeding in aanmerking.
004/2002 Vervanging of herstel van ondeugdelijke prestatie inclusief gevolg schade.
In afwijking van de voorwaarden wordt bepaald dat tevens dekking verleend wordt voor de
kosten welke voor verzekerde ontstaan als gevolg van foute aflevering of verwisseling van de
goederen waarvoor zij ingevolge wet of contract aansprakelijk is of wordt gesteld.
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De maximale uitkering onder deze clausule bedraagt € …………. per gebeurtenis, met een
maximum van € ………. per verzekeringsjaar.

Bij verschil tussen de tekst van deze voorwaarden en/of clausules met de Modelpolis voor
Aansprakelijkheid uit Logistieke Diensten die op 7 december 2005 bij de Coöperatieve Vereniging
Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht
zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging
Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl .
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