Specifieke Verzekeringsvoorwaarden
Goederentransport (SVGT-2015)
De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis
en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.
Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan
de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden voor.
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Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerde zaken

Het vervoer van alle zaken tegen gevolg van de op het polisblad
opgenomen bedrijfsactiviteiten van verzekerde. Verblijf van zaken
op tentoonstellingen en beurzen valt hier ook onder.
1.2 Niet verzekerde zaken

Van de verzekering zijn uitgesloten:
- geld en geldswaardige papieren;
- levende have;
- verhuizingen;
tenzij het polisblad uitdrukkelijk anders bepaalt.
1.3 Gebeurtenissen tijdens vervoer

Alle gedurende het vervoer plaatshebbende gebeurtenissen samen,
waardoor verzekerde zaken verloren gaan.
1.4 Vervoermiddel

Onverschillig welk vervoermiddel, dat voor het transport wordt
gebruikt.
Bij transport per vrachtautocombinatie wordt zowel de vrachtauto
als de aanhanger ieder als een afzonderlijk vervoermiddel
beschouwd.
Bij transport per spoor wordt iedere wagon of een daarop of daarin
vervoerd wordend vervoermiddel als een afzonderlijk
vervoermiddel beschouwd.
Bij transport met andere dan de hierboven genoemde
vervoermiddelen wordt ieder ander gekoppeld vervoermiddel als
een afzonderlijk vervoermiddel beschouwd.
Per één en dezelfde gebeurtenis zal de vergoeding van verzekeraar
echter nooit meer bedragen dan tweemaal het in het polisblad
genoemde maximum bedrag per gebeurtenis per vervoermiddel.
1.5 Averij Grosse
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Alle schaden die uit nood, opzettelijke veroorzaakt en als
onmiddellijk gevolg van dien, geleden zijn. En de kosten die in
gelijke omstandigheden, na de vereiste raadpleging, zijn gemaakt
tot behoud en gemeen welzijn van schip en lading (artikel 8:610
BW).

1.6 Hulpmateriaal

De aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende hulpmiddelen
voor laden en lossen zonder eigen voortbewegingskracht, evenals
materiaal om de lading vast te zetten, te stuwen dan wel af te
dekken voor zover geen deel uitmakende van de auto of aanhanger
zelf.
Artikel 2 Omvang van de dekking
2.1 Verzekeringsgebied

Deze verzekering biedt dekking ten aanzien van transport van de
verzekerde zaken in de Benelux, Duitsland en Frankrijk en dekt het
verblijf in steen/harde panden in verband met beurzen en
tentoonstellingen.
2.2 Verzekerd is
2.2.1 Schade aan of verlies van een verzekerde zaak of een

deel daarvan door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis. Met
uitzondering van de bepalingen in artikel 2.4 van deze voorwaarden
en voor zover niet in strijd met de wet.
2.2.2 Inclusief stakersrisico

In overeenstemming met de Molestclausule M3 zoals deze is
gedeponeerd door het Verbond van Verzekeraars, afdeling
Transport.
2.2.3 Verzekerde som bij vervoer door derden

Indien vervoer door derden is verzekerd dan is het verzekerde
bedrag gemaximeerd tot € 50.000,- per vervoermiddel.
2.2.4 Verzekerde som ten aanzien van verblijf in steen/harde
panden

Tijdens verblijf in steen/harde panden in verband met beurzen en
tentoonstellingen is het verzekerde bedrag gemaximeerd tot
€ 50.000,-.
2.3 Aanvullend verzekerd is/zijn
2.3.1 Opruimingskosten

Tot een maximum bedrag van € 5.000,- per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen met de dezelfde oorzaak. Het moet gaan om
kosten voor het opruimen van en als verloren te beschouwen
lading. Dit voor zover deze kosten niet onder een andere
verzekering verhaalbaar zijn.
2.3.2 Hulpmateriaal

Ingeval van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis
wordt, zo nodig boven het verzekerde bedrag, schade door
verlies of beschadiging van hulpmaterialen vergoedt tot
een maximum van € 500,-.
2.3.3 Bijdrage in Averij Grosse en in kosten, respectievelijk
storting in Averij Grosse depot

Als verzekerde bij transport per schip over water volgens
Nederlandse of buitenlandse wet of bepalingen van het
vervoerscontract hiertoe is verplicht.
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2.3.4 De kosten in verband met lossing uit nood

Uit hoofde van een gedekt gevaar, evenals de kosten van opslag en
herlading en de kosten van verder vervoer.
2.4 Niet verzekerd is/zijn
2.4.1 Elektronica
2.4.1.1 De verzekering geeft geen dekking voor
computerapparatuur, auto- en/of mobiele telefoons en andere
elektronische apparatuur voor zakelijk en/of privégebruik.
2.4.1.2 Voor elektrische- en elektronische apparatuur is schade
door mechanische stoornis en of ontregeling van deze verzekering
uitgesloten. Dit met uitzondering van de schade die het gevolg is
van brand of een ongeval aan het vervoermiddel, waarbij dit
vervoermiddel zelf ook beschadigd is (zoals door aanrijding,
botsen, omslaan, van de weg of te water geraken e.d.).
2.4.2 Krassen en of draadbreuken
2.4.2.1 Van deze verzekering is schade veroorzaakt door krassen en

of schrammen uitgesloten.
2.4.2.2 Van deze verzekering is schade veroorzaakt door
draadbreuk van lampen en/of buizen uitgesloten.

2 diefstal van het vervoermiddel.

Na de gebruikelijke werkuren is slechts verzekerd:
1 diefstal van de verzekerde zaken, mits braak heeft
plaatsgevonden aan de afgesloten ruimte (garage, loods en
dergelijke) waarin het vervoermiddel met de daarin aanwezig
zijnde verzekerde zaken is gestald en eveneens duidelijke sporen
van braak aan het vervoermiddel aantoonbaar zijn;
2 diefstal na braak aan het vervoermiddel dan wel diefstal van het
gehele vervoermiddel, mits verzekeringnemer aantoont dat ten
tijde van de diefstal werkzaamheden werden verricht in het kader
van de beroeps- of de bedrijfsuitoefening.
Overigens geldt dat van de verzekeringnemer en/of zijn
ondergeschikten wordt vereist, dat zij de normale zorgvuldigheid
hebben betracht, teneinde het risico van diefstal zoveel mogelijk te
voorkomen.
2.5.2 Diefstalrisico tijdens verblijf in steen harde panden bij
beurzen en tentoonstellingen

Uitgesloten is materiële schade en/of verlies door diefstal,
vermissing, verduistering, zoekraken.
Wel verzekerd is diefstal indien sporen van braak aanwezig zijn
aan het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden.
2.6 Verzekerde waarde
2.6.1 Voor niet verkochte handelszaken

2.4.3 Verdovende middelen

Door verzekeraar is geen vergoeding van schade aan of verlies van
zaken verschuldigd, waarop bij het begin van het vervoer enig
internationaal verdrag betreffende verdovende middelen van
toepassing is. Onverschillig of Nederland bij die verdragen al dan
niet partij is of zal zijn tenzij:

De waarde volgens inkoopfactuur verhoogd met 10% (imaginaire
winst), assurantiepremie, vracht (al dan niet betaald), rechten,
accijnzen, alle andere te betalen of al betaalde kosten en onkosten.
2.6.2 Voor verkochte handelszaken

De waarde volgens factuur verhoogd met eventuele kosten en
onkosten die zullen blijken betaald of verschuldigd te zijn.

2.4.3.1 in de polis de naam van de zaken, evenals de naam van

het land van uitvoer en die van het land van bestemming zijn
vermeld; en

2.6.3 Voor gebruikte/te repareren/gerepareerde zaken

2.4.3.2 de bewijsstukken betreffende de schade of het verlies

2.6.4 Voor uitrusting/gereedschapsets van technische
medewerkers/monteurs en dergelijke

vergezeld zijn, hetzij van een vergunning afkomstig van de
regering van het land van bestemming, waaruit blijkt, dat de invoer
in dat land door die regering is goedgekeurd, hetzij van een
vergunning afkomstig van de regering van het land van uitvoer,
waaruit blijkt, dat de uitvoer naar de aangegeven bestemming door
laatstgenoemde regering is goedgekeurd; en

De dagwaarde.

De dagwaarde.
2.6.5 Voor monster/reizigerscollecties

De waarde volgens inkoopfactuur verhoogd met de niet hierin
begrepen kosten.

2.4.3.3 de zaken langs een gebruikelijke route vervoerd zijn.

2.6.6 Voor tentoonstellingszaken

2.5 Diefstalrisico

De dagwaarde voor stand en inrichting respectievelijk de waarde
volgens inkoopfactuur voor de zaken.

2.5.1 Diefstalrisico bij eigen vervoer

Tijdens transport per eigen vervoermiddel(en) is onderstaande
clausule van toepassing:
Uitgesloten zijn alle verliezen van en materiële schade aan de
verzekerde zaken door diefstal, vermissing, verduistering,
zoekraken en niet-uitlevering, met dien verstande, dat tijdens de
gebruikelijke werkuren (niet zijnde de periode van 20.00 tot 06.00
uur, de weekenddagen en de algemeen geldende feest- en vrije
dagen) verzekerd is:
1 verlies van/schade aan de verzekerde zaken als gevolg van

diefstal na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel;
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2.7 Verzekerde reis
Begin en einde

De dekking voor het transportrisico neemt voor elk transport een
aanvang op het moment waarop de zaken op de plaats van
afzending worden opgenomen om in het vervoermiddel te worden
geplaatst, teneinde buiten het huis, pakhuis of het pand van opslag
te worden vervoerd.

Gedurende de periode dat de zaken zich in het vervoermiddel
bevinden, blijft het risico ononderbroken doorlopen, totdat de
zaken op de daarvoor bestemde plaats in het huis, pakhuis of de
opslagplaats in de plaats van bestemming zijn gelost. Indien de
zaken buiten het vervoermiddel worden gebruikt of verblijven
eindigt het risico.
2.8 Verpakking
2.8.1 Wijze van verpakking

Het maakt niet uit of de verzekerde zaken al of niet zijn verpakt en
hoe deze zijn verpakt. De verzekeraar zal zich bij een schade niet
beroepen op onvoldoende of ondeugdelijke verpakking.
2.8.2 Schade uitsluitend aan verpakking/inhoud

Schade aan en/of verlies van de verpakking wordt vergoed, zelfs
indien de inhoud niet beschadigd is. Ingeval van schade uitsluitend
aan de inhoud wordt het percentage van de schade geslagen over
het totale verzekerde bedrag, daarom zonder aftrek van de waarde
der verpakking, tenzij de verpakking afzonderlijk is gefactureerd.
2.8.3 Waardevermindering door schade aan verpakking

Vergoed wordt alle vermindering van waarde ten gevolge van
verlies van of schade aan verpakkingsmateriaal en voorts in het
algemeen die kenmerken die op de handelswaarde van invloed
kunnen zijn, echter op voorwaarde, dat na betaling van de schade
verzekeraar het recht heeft de voor verzekeringnemer waardeloos
geworden en/of niet verkoopbare zaken over te nemen.
2.8.4 Handelsmerk

Bij schade van zaken met een eigen merk of handelsnaam zijn de
kosten voor het verwijderen van merktekens in overleg met
verzekeraar ook verzekerd.
2.9 Accijns

In alle gevallen waarin accijns in de verzekering is begrepen, zal
ingeval van schade anders dan totaal verlies over deze accijns
hetzelfde percentage worden betaald als over de verzekerde zaken,
tenzij één van beide partijen kan aantonen, dat ten gevolge van de
schade een groter of kleiner bedrag aan accijns is verloren.
Wanneer verzekeringnemer aantoont of verzekeraar aantoont dat
een groter of kleiner bedrag aan accijns is verloren zal dit laatste
bedrag worden vergoed.
Artikel 3 Specifieke schadebepalingen
3.1 Basis schadevergoeding

Ingeval van schade zal als basis van de schadevergoeding worden
aangehouden:

Indien de reparatie de eventuele waardevermindering van de zaken
niet geheel opheft, vergoedt verzekeraar eveneens de overblijvende
waardevermindering. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventueel bespaarde kosten in mindering gebracht.
Zonder reparatie:

In geval reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten plus de
eventueel overblijvende waardevermindering het verzekerde bedrag
van beschadigde zaken overschrijden zal:
- indien de zaken op de bestemmingsplaats zijn aangekomen, de
schade worden uitgedrukt in een percentage van de gezonde
waarde van de zaken op de bestemmingsplaats. Dit percentage
wordt geslagen over het verzekerde bedrag minus de eventueel
bespaarde kosten van het beschadigde deel van de zaken;
- indien de verzekerde reis een einde neemt op een andere plaats
dan de bestemmingsplaats, de schade worden vastgesteld op basis
van het verzekerde bedrag respectievelijk het pro rata gedeelte
daarvan. Op het aldus verkregen bedrag wordt de opbrengst van
de beschadigde zaken en de eventueel bespaarde kosten in
mindering gebracht.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
3.2 Zaken van verschillende soort of waarde

Bij zaken van verschillende soort of waarde zal, ter vaststelling van
de schade, het verzekerde bedrag voor de verschillende zaken
worden berekend door het totaal verzekerd bedrag te verdelen in
verhouding tot de waarde volgens factuur van de zaken. Bij
ontbreken van deze waarde zal daarvoor de gezonde marktwaarde
worden aangehouden op de bestemmingsplaats.
3.3 Regeling schade na twee maanden

Ingeval van diefstal, vermissing en/of zoekraken en dergelijke heeft
verzekeringnemer na verloop van twee maanden na de
schademelding recht op regeling van de schade.
3.4 Vervallen
3.5 Verhaal op derden

Verzekeraar heeft het recht:
- of wel op naam van verzekeringnemer alle nodige maatregelen te
nemen om tot verhaal op derden ter komen;
- of wel te eisen dat aan verzekeraar of aan een door hem aan te
wijzen vertrouwensman worden overgedragen alle rechten van
verzekeringnemer tegenover derden, opdat zij op eigen naam of
op naam van de vertrouwensman verhaal op derden kunnen
uitoefenen.
In beide gevallen zijn alle kosten verbonden aan het verhaal op
derden voor rekening van verzekeraar.

3.1.1 Bij geheel respectievelijk gedeeltelijk verlies

Het verzekerde bedrag respectievelijk een pro rata gedeelte daarvan
verminderd met de eventueel bespaarde kosten.
3.1.2 Bij beschadiging
Met reparatie:

Ingeval reparatie mogelijk is, vergoed verzekeraar de
reparatiekosten.

Blad 3

Artikel 4 Specifieke bepalingen
Automatische bijverzekering na schade

De verzekering blijft na het voorval van kracht voor het
oorspronkelijk verzekerde bedrag verminderd met een bedrag gelijk
aan de schadevergoeding. Het schadebedrag wordt geacht per
schadedatum te zijn bijverzekerd. Verzekeraar heeft het recht voor
deze bijverzekering premie in rekening te brengen.

