NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2014
Polisnummer:
Wij, ondervermelde verzekeraars, verzekeren elk voor het aandeel hieronder getekend aan U,

of die het anders geheel of ten dele zoude mogen aangaan, (hierna te noemen “de verzekerde”) zowel
voor eigen rekening als voor die van derden, met of zonder lastgeving en zulks met inachtneming van de
hierbij behorende Voorwaarden “Nederlandse Beurs-goederenpolis 2014”, zoals deze ten tijde van het
aangaan van deze overeenkomst door de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.
zijn gepubliceerd, mits hieronder wordt vermeld welke gevaren zijn gedekt:
Verzekerde som(men)

:

Verzekerde zaken
(voorzover het zeevervoer betreft:
gereed of niet gereed, en in het
laatste geval hetzij ons daarvan
kennis is gegeven of niet, geladen
of nog te laden)

:

Opruimingskosten volgens clausule G27

:

Vervoermiddel

:

Datum van verlading

:

Reis/termijn

:

Gedekte gevaren en eventuele
bijzondere voorwaarden

:
{ vrij van oorlogsrisico en stakerrisico
{ vrij van oorlogsrisico, doch gedekt is stakersrisico
volgens clausule ………………………
{ gedekt zijn oorlogsrisico en stakersrisico
volgens clausule ………………………

De premie bedraagt EUR …………………….
In geval van schade dient men zich voor expertise te wenden tot: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Dit laatste behoeft niet te geschieden voor schaden, welke blijven onder een bedrag van EUR ………
of het equivalent daarvan in andere valuta.
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BELANGRIJK
Hoe te handelen in geval van schade:
De verzekeringnemer en/of de verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn de verzekeraar(s) alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor deze van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te
beoordelen.
De verzekeringnemer en/of de verzekerde dienen zich voor de vaststelling van de schade zo spoedig
mogelijk te wenden tot de in de polis vermelde avarij-agent of, zo deze niet is genoemd, tot de
dichtstbijzijnde Lloyd’s agent of een andere te goeder naam en faam bekend staande avarij-agent.
Voorts dient hij onmiddellijk de rederij en/of bevrachter en/of de vervoerder en/of hun agenten en/of
de bewaarnemer en/of andere aansprakelijke derden schriftelijk aansprakelijk te stellen voor verlies
en/of schade aan de zaken en deze uit te nodigen bij de expertises; een ontvangstbewijs mag niet
worden afgegeven zonder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving van de aanmerkingen betreffende
waargenomen of vermoede schade.
-----------------------------------Ter bevordering van een snelle afwikkeling van de schade dienen verzekeringnemer en/of de verzekerde
bij het indienen van de claim alle beschikbare documenten over te leggen waaronder:
1.

Originele polis of assurantiecertificaat,

2.

Originele factuur, specificatie en/of wichtlijsten,

3.

Originele cognossementen en/of ander vervoerbewijs,

4.

Expertise-rapport of enig ander document dat een bewijs vormt van de omvang en oorzaak van
de schade,

5.

Lossingsrapporten en wichtnota’s,

6.
Correspondentie met de rederij en/of bevrachter en/of de vervoerder en/of hun agenten
waaruit
blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is (zijn) voor de ontstane schade.
N.B.

Avarij-agenten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor betalingen van enige claim voor verlies of
schade onder deze polis en zijn niet bevoegd de verzekeraars te vertegenwoordigen in
gerechtelijke procedures.

Bij verschil tussen de tekst van deze polis met de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2014 (NBGP 2014)
van de de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., 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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