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TG130-05

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRANSPORT GOEDEREN

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als
bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek (BW), indien en voor zover
de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is
van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten
van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou
ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van onzekerheid is dat de
betreffende schade niet is gedekt; de verzekering blijft onverminderd
van kracht.
Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op
mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het sluiten van
onderhavige verzekering.
1

Begripsomschrijvingen

1.1

Aon
Aon is het onderdeel van de Aon organisatie dat
bemiddeld bij de totstandkoming van de verzekering
betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst.

de
de

heeft
en/of

1.2

Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar
verband houdende voorvallen als gevolg waarvan schade (als
door de verzekering gedekt) is ontstaan.

1.3

Premier risque
Onder premie risque wordt verstaan het maximum bedrag dat in
geval van schade of verlies wordt vergoed, ongeacht de
werkelijke waarde van de verzekerde interesten. Indien een
eigen risico van toepassing is, zal het schadebedrag dat
resteert na aftrek van het van toepassing zijnde eigen
risico
worden
vergoed
tot
maximaal
het
premier
risque-bedrag. De regels met betrekking tot onderverzekering
zijn niet van toepassing.

1.4

Vervoerders
Onder vervoerders worden verstaan alle partijen betrokken
bij het vervoer en/of andere logistieke handelingen.

1.5
1.5.1

Vervoermiddel
Onder vervoermiddel wordt verstaan trailer, semi-trailer,
voertuig, treinwagon, schip, binnenschip, sleep, vliegtuig
en/of ieder ander middel van vervoer.
Ieder vervoermiddel dat deel uitmaakt van een combinatie of
zelf vervoerd wordt met een ander vervoermiddel, zal elk als
afzonderlijk vervoermiddel worden beschouwd, echter met
inachtneming van de bepalingen in art. 1.5.3.
Art. 1.5.2 is niet van toepassing op voertuigen of schepen
gedurende de tijd dat zij met een schip naar een overzeese
bestemming worden vervoerd. In die situatie wordt het schip
als het vervoermiddel beschouwd.

1.5.2

1.5.3

1.6

Verzekeraars

Verzekeraars zijn diegenen, die gezamenlijk het verzekerde
risico dragen, ieder voor het door of namens hem getekende
aandeel.
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3

1.7.2

1.8
1.8.1
1.8.1.1

1.8.1.2

1.8.2

1.8.3

1.9

Verzekerde
De verzekerden zijn:
de verzekeringnemer;
diegenen vermeld op het polisblad en/of samenwerkende en/of
gelieerde ondernemingen en/of dochterondernemingen;
diegenen ten behoeve van wie de verzekerden vermeld in art.
1.7.1.1 en 1.7.1.2 de zorg tot het verzekeren van de
verzekerde interesten op zich hebben genomen alsmede ieder
ander wiens belang onder deze verzekering is gedekt.
Vervoerders zullen niet als verzekerden worden aangemerkt,
tenzij verzekerde als vervoerder optreedt.
Verzekerde interesten
Onder verzekerde interesten worden verstaan:
de interesten vermeld op het polisblad alsmede andere zaken
die naar hun aard met
die interesten kunnen
worden
gelijkgesteld;
andere zaken die in het bedrijf van verzekerden voorkomen of
nodig zijn, echter met inachtneming van het bepaalde in
art. 1.8.2.
Andere zaken dan vermeld in art. 1.8.1.1 en 1.8.1.2 zijn
gedekt op de voorwaarden waarop die zaken gebruikelijk via
Aon worden verzekerd.
Bagage, monstercollecties, uitrusting in service-auto's,
levende
dieren, edelstenen, edele
metalen,
geld
en
geldswaardig papier worden niet als verzekerde interesten
beschouwd,
tenzij uitdrukkelijk
verzekerd onder
deze
verzekering.
Verzekeringnemer
Verzekeringnemer
verzekeraars is
verschuldigd.

is diegene,
aangegaan en

die
de verzekering
met
de premies en kosten is

2

Wijze van vervoer
Het vervoer kan plaatsvinden over land, binnenwater, zee of
door de lucht met welk vervoermiddel dan ook, dus ook per
koerier of door de verzekerden zelf of per post of op welke
andere wijze dan ook, zoals vervoer per pijpleiding.

3
3.1

Duur en beëindiging
Ten aanzien van de reis dekt deze verzekering de interesten
vanaf het moment waarop de reis aanvangt binnen de op het
polisblad vermelde verzekeringstermijn.
Wanneer
de verzekering voor
een bepaalde periode is
gesloten,
loopt zij aan het
einde van die
periode
automatisch en stilzwijgend af, tenzij partijen anders
overeenkomen.
Wanneer de verzekering is gesloten met de bepaling van
stilzwijgende
verlenging,
wordt
zij
automatisch
en
stilzwijgend overeenkomstig het polisblad verlengd, tenzij
opzegging heeft plaatsgevonden overeenkomstig art. 3.4 of
3.5.
De verzekeringnemer en verzekeraars mogen deze verzekering

3.2

3.3

3.4

3.5

per contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen, mits daarbij
een opzegtermijn van ten minste 2 maanden in acht wordt
genomen. De verzekering loopt niettemin door als de dekking
voor de verzekerde interesten van het transportrisico al is
ingegaan vóór de beëindiging.
In geval van dekking tegen oorlogsrisico's overeenkomstig
Sectie 2, mogen de verzekeringnemer en verzekeraars deze
dekking op elk moment schriftelijk opzeggen mits daarbij een
opzegtermijn van 7 dagen in acht wordt genomen, te rekenen
van middernacht van de dag waarop de opzegging is gedaan. Na
opzegging
van de dekking
tegen oorlogsrisico's
door
verzekeraars, heeft de verzekeringnemer de bevoegdheid de
verzekering voor de overige risico's binnen redelijk termijn
op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. De
dekking van het oorlogsrisico loopt niettemin door als deze
dekking voor de verzekerde interesten al is ingegaan vóór de
beëindiging.

4

Betalingsverkeer

4.1
4.1.1

Premie
In dit artikel wordt onder premie verstaan: alle bedragen
die verzekeringnemer in verband met deze verzekering moet
betalen.
Aon betaalt de premie als eigen schuld aan verzekeraars.
Deze betaling vindt plaats door boeking in rekening courant
met verzekeraars.
Verzekeringnemer
moet
de premie
aan
Aon
betalen.
Verzekeringnemer is gekweten tegenover verzekeraars als de
premie aan Aon is betaald of voor rekening van Aon is
gekomen.

4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Schade
In dit artikel wordt onder schade verstaan: alle bedragen,
waaronder ook premierestituties en andere uitkeringen, die
verzekeraars in verband met deze verzekering verschuldigd
zijn aan een rechthebbende.
Verzekeraars betalen de schade aan Aon. Betaling vindt
plaats door boeking in rekening courant, tenzij verzekeraars
en Aon anders afspreken.
Aon zal de van verzekeraars
ontvangen schade aan de
rechthebbende betalen. Aon mag op de betaling al zijn
vorderingen op de verzekeringnemer in mindering brengen,
voor
zover
die
bestonden op
het
moment
dat
de
betalingsverplichting van Aon ontstond
en voor
zover
toegestaan door de wet.
Verzekeraars zijn tegenover de verzekeringnemer gekweten
zodra de rechthebbende de verschuldigde bedragen heeft
ontvangen van Aon, of zodra de bedragen met verzekeringnemer
zijn verrekend in overeenstemming met de wet of met een
tussen de verzekeringnemer en Aon bestaande regeling.
Als verzekeraars de betaling aan Aon hebben gedaan en Aon
betaalt niet aan de rechthebbende, dan kunnen verzekeraars
die betaling van Aon terugvorderen als de rechthebbende
opnieuw betaling verlangt.
Als
Aon
de
schade heeft
betaald
aan
een
door
verzekeringnemer
ingeschakelde
tweede
assurantietussenpersoon
en deze betaalt
niet aan
de

rechthebbende, dan kan Aon die betaling van die tweede
assurantietussenpersoon terugvorderen als de rechthebbende
opnieuw betaling verlangt of als de verzekeraars de schade
terugvorderen van Aon.
4.3

Tussentijdse beëindiging bij niet betaling van de premie
Als Aon de premie niet heeft ontvangen binnen de op de
factuur genoemde termijn, dan heeft Aon het recht om de
dekking tussentijds op te
schorten of de verzekering
tussentijds te beëindigen. Aon waarschuwt verzekeringnemer
vooraf en schriftelijk van zijn voornemen. Verzekeringnemer
blijft verplicht de premie te betalen aan Aon. Verzekeraars
hoeven geen schade te betalen die in de opschortingsperiode
valt, ook niet als de premie later alsnog wordt betaald door
verzekeringnemer.

4.4

Verruiming begrip verzekeringnemer
Als een ander dan de
verzekeringnemer de premie
verschuldigd, wordt die ander
voor de toepassing
art. 4.1 t/m 4.3 mede als verzekeringnemer beschouwd.

5

5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

7
7.1

is
van

Declaraties, naverrekening en afkoop
De basis op grond waarvan de premie wordt berekend staat
vermeld op het polisblad. Ten aanzien van deze basis geldt
het volgende.
Declaratiebasis: verzekerde is verplicht de te verzekeren
interesten onder deze verzekering te declareren. Indien is
overeengekomen dat verzekerde periodiek declareert, vindt
opgave van die declaraties plaats binnen redelijke termijn
na het verstrijken van die periode.
Naverrekeningsbasis: verzekerde verstrekt, indien hij een
voorschotpremie heeft betaald, de definitieve gegevens over
het voorgaande verzekeringsjaar binnen een redelijke termijn
na afloop van dat jaar,
waarna de over die termijn
definitief verschuldigde premie wordt vastgesteld. Als de
definitieve premie lager is dan de voorschotpremie, geven
verzekeraars
met
inachtneming
van
de
eventueel
overeengekomen minimumpremie, het verschil terug. Als de
definitieve premie hoger is dan de voorschotpremie, brengen
verzekeraars het meerdere bij verzekerde in rekening.
Afkoopbasis: de overeengekomen jaarpremie is vastgesteld op
een vast bedrag en er wordt geen aanvullende premie berekend
of premie teruggegeven, tenzij de verzekerde bedrijven
verkrijgt of afstoot.
Premie voor het oorlogs- en stakersrisico
De premie als vermeld op het polisblad is inclusief de
premie voor het oorlogsrisico, indien van toepassing, en het
stakersrisico.
Indien premiebetaling op declaratiebasis als vermeld in art.
5.1 is overeengekomen, hebben verzekeraars de bevoegdheid om
een aanvullende premie te rekenen in geval van transporten
naar, van of via een land of gebied waar een verhoogd risico
van oorlog en staking van toepassing is.
Classificatie
De premies die betrekking hebben op vervoer met schepen over
zee zijn alleen van toepassing op schepen die voldoen aan de

7.2

7.3

8
8.1

8.2

8.3

9
9.1

9.2

classificatieclausule.
Indien premiebetaling op declaratiebasis als vermeld in art.
5.1 is overeengekomen, hebben verzekeraars de bevoegdheid om
een aanvullende premie te rekenen in geval het schip niet
voldoet aan de bepalingen van de classificatieclausule.
De classificatieclausule is niet van toepassing op vervoer
tussen
havens in
Nederland, België, Groot-Brittannië,
Ierland, Duitsland en Scandinavië.
Optie/andere bewoordingen
Indien verzekerde de optie heeft om de te verzekeren
interesten te declareren op andere voorwaarden en eigen
risico's, zijn die afwijkende voorwaarden en eigen risico's
van toepassing indien verzekerde
van deze bevoegdheid
gebruik maakt vóórdat het laatste vervoermiddel dat de
verzekerde
interesten vervoert is
aangekomen
in
de
uiteindelijke plaats van lossing.
Indien verzekerde de optie heeft de te verzekeren interesten
te declareren op ruimere voorwaarden dan de voorwaarden van
deze verzekering, kan voor de desbetreffende declaratie van
de optie geen gebruik meer worden gemaakt nadat schade aan
verzekerde bekend is geworden, voor zover die schade slechts
door gebruikmaking van de optie zou zijn gedekt.
Indien
gewenst, zijn andere
bewoordingen
of
andere
voorwaarden van toepassing op de
dekking van de
te
verzekeren interesten voor zover
die dekking nagenoeg
overeenkomt met de dekking van deze verzekering.
Rechtskeuze en jurisdictie
Op deze verzekeringsovereenkomst zijn Nederlands recht en de
in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gewoonten
van toepassing.
Alle
geschillen
voortvloeiende
uit
deze
verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak
van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van deze
polis.

10

Verzekeringsdocumenten voor individuele zendingen

10.1
10.1.1

Afgifte van verzekeringsdocumenten
Verzekeraars
machtigen
Aon
onder
deze
verzekering
verzekeringsdocumenten af te geven en zij verklaren met de
vorm en inhoud volledig bekend te zijn.
Ingeval Aon blanco getekende verzekeringsdocumenten heeft
afgegeven aan de verzekerden vermeld in art. 1.7.1.1 en
1.7.1.2, zijn deze verzekerden bevoegd binnen de grenzen van
deze verzekering verzekeringsdocumenten af te geven. Zij
vrijwaren
Aon en verzekeraars
voor alle schade
die
voortvloeit uit de uitoefening van deze bevoegdheid.
Indien verzekeringsdocumenten zijn afgegeven die voor 100 %
zijn getekend door één van de verzekeraars, vergoeden de
overige verzekeraars ieder voor hun aandeel door deze
verzekeraar betaalde schade of kosten, ook indien ex gratia
betaald.

10.1.2

10.1.3

10.2
10.2.1

Dekking onder verzekeringsdocumenten
Indien voor een individuele zending onder deze verzekering
een verzekeringsdocument is afgegeven, worden schade en

10.2.2

10.2.3

kosten
afgewikkeld
op basis
van
dat
afzonderlijke
verzekeringsdocument. Ongeacht hetgeen in het afzonderlijke
verzekeringsdocument is vermeld, hebben de in art. 1.7.1.1
en 1.7.1.2 vermelde verzekerden de bevoegdheid om op basis
van de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst te
claimen, indien gewenst ten behoeve van een ander wiens
belang onder deze verzekering is gedekt.
Indien op deze verzekeringsovereenkomst een eigen risico van
toepassing is, hebben de verzekerden vermeld in art. 1.7.1.1
en 1.7.1.2 de bevoegdheid om verzekeringsdocumenten af te
geven
zonder
vermelding van
het eigen risico.
Als
verzekeraars schade of kosten hebben betaald op basis van
een
dergelijk
verzekeringsdocument,
betaalt
de
verzekeringnemer, of als dit afzonderlijk is overeengekomen,
betalen de verzekerden vermeld in art. 1.7.1.2, het eigen
risico aan verzekeraars terug.
Engels recht en gewoonten kunnen van toepassing worden
verklaard in verzekeringsdocumenten. In dit geval is "The
Contract (Right of Third Parties) Act 1999" niet van
toepassing
op deze
verzekeringsovereenkomst of
ieder
hieronder afgegeven verzekeringsdocument.

11

Schade

11.1
11.1.1

Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde is verplicht in geval van schade of verlies Aon
of
een andere overeengekomen
partij, zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is hiervan in kennis te stellen,
tenzij het bedrag van de schadevergoeding onder het eigen
risico blijft of als verzekerde besluit de schade voor eigen
rekening te nemen.
Verzekerde is verplicht alle rechten tegen vervoerders,
bewaarnemers en andere derden veilig te stellen en uit te
oefenen.
Indien
het geschatte schadebedrag
meer bedraagt
dan
EUR 5.000,00
wendt
verzekerde
zich
tot
Aon,
de
dichtstbijzijnde Lloyd's agent of een andere goed bekend
staande expert. Indien het geschatte schadebedrag minder
bedraagt dan EUR 5.000,00 wordt de claim afgewikkeld op
basis
van een verklaring
van verzekerde, echter met
inachtneming van de bepalingen van art. 11.2.
In geval van avarij-grosse dient verzekerde zich tot Aon te
wenden.
Indien verzekerde de verplichtingen als vermeld in dit
artikel niet is nagekomen,
kunnen de verzekeraars de
uitkering verminderen met de schade die zij daardoor lijden.
In geval van verborgen schade, zijnde een uiterlijk niet
zichtbare
schade of niet
zichtbaar
verlies,
werpen
verzekeraars verzekerde niet tegen dat hij niet aan zijn
verplichtingen als vermeld in art. 11.1.1 heeft voldaan als
containers, kisten of dozen niet direct na inontvangstneming
zijn geopend. Schade of verlies ontdekt binnen 90 dagen na
aankomst op de eindbestemming wordt geacht te zijn ontstaan
tijdens het verzekerde transport, tenzij verzekeraars het
tegendeel bewijzen.

11.1.2

11.1.3

11.1.4
11.1.5

11.1.6

11.2
11.2.1

Schadebehandeling
De schade dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te

11.2.2

11.2.3

worden vastgesteld.
Verzekerde zendt binnen redelijke termijn alle beschikbare
documenten aan Aon, zoals (indien van toepassing):
de
originele
polis
of
het
originele
verzekeringscertificaat;
het originele expertise-rapport of andere documenten
waaruit de hoogte van de schade blijkt;
het
originele
cognossement,
vrachtbrief
en/of
soortgelijk document of een kopie van deze documenten;
de originele factuur of een kopie daarvan en de
laadlijst en/of wichtnota's;
de lossingsrapporten en/of wichtnota's van de geloste
interesten;
een
kopie
van de
aansprakelijkstelling
jegens
vervoerder
of
andere
partijen betreffende
hun
aansprakelijkheid voor de schade en het verlies en
alle overige van belang zijnde documenten zoals een
gezondheidscertificaat of kwaliteitscertificaat.
In geval van problemen met de Lloyd's agent of andere expert
dient verzekerde zich te wenden tot Aon.

12

Schone vervoersdocumenten
Schone
cognossementen
of
vergelijkbare
schone
vervoersdocumenten en gezondheidscertificaten met betrekking
tot de verzekerde interesten
afgegeven door officiële
instanties, worden door verzekeraars geaccepteerd als bewijs
dat de verzekerde interesten in goede staat zijn verzonden.

13

Inhoud containers en vervoermiddelen
Als zegels, containers of vervoermiddelen intact zijn,
zullen verzekeraars niet alleen op die grond dekking voor
schade aan en verlies van de verzekerde interesten weigeren.
Laadlijsten, wichtnota's en dergelijke zijn voldoende bewijs
van de inhoud van die containers of vervoermiddelen.

14

Diefstal, niet-uitlevering en tekort
Indien verzekerde in geval van diefstal, niet-uitlevering of
tekort alle nodige stappen heeft ondernomen om de verzekerde
interesten op te sporen, worden de verzekerde interesten als
verloren beschouwd indien deze niet binnen 30 dagen vanaf de
datum
van de melding
hiervan aan verzekeraars
zijn
opgespoord, tenzij bewijs van verlies op een eerder tijdstip
beschikbaar is.

15

Verjaring
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van
een uitkering verjaart door verloop van zes jaar na de
aanvang van de dag, volgend op die waarop verzekerde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

16

Afstand van verhaal
Verzekeraars doen afstand van hun recht van
zover verzekerde dit nodig acht.

17

verhaal

voor

Subrogatie
In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen
verzekeraars geen regres op verzekerde, tenzij verzekerde de
schade heeft veroorzaakt met opzet zoals elders in deze

verzekering is omschreven.
18

Fouten en verzuimen
Fouten en verzuimen na het sluiten van de verzekering hebben
geen invloed op de rechten van verzekerde mits deze te
goeder trouw heeft gehandeld. De fouten en verzuimen dienen
zo spoedig mogelijk na ontdekking hiervan door verzekerde te
worden hersteld.

19

Zekerheid
Indien wegens schade in de zin van deze verzekering een
zekerheid moet worden gesteld, zullen verzekeraars die
zekerheid stellen en de hieraan verbonden kosten betalen.

20

Andere valuta
In geval van omrekening naar een andere valuta dan vermeld
op het polisblad, zal de omrekening plaatsvinden tegen de
wisselkoers op de dag van verwerking bij Aon.

21
21.1

Mededelingen
Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar
dienen of wensen te doen gelden eveneens als gedaan zodra
deze ter kennis van Aon zijn gebracht.
Mededelingen aan de verzekeringnemer
kunnen door
Aon
rechtsgeldig worden gedaan aan het bij haar laatst bekende
adres van de verzekeringnemer.

21.2

22

Bovenstaande verzekeraar te volgen
Aanpassing van premie en/of voorwaarden wordt ingeval twee
of meer verzekeraars op de polis zijn betrokken, alleen met
de bovenstaande verzekeraar overeengekomen. Dit geldt ook
voor de behandeling en afwikkeling van schade. De overige
verzekeraars volgen de bovenstaande verzekeraar in alles,
ook als een schade ex gratia wordt betaald. Een verhoging
van het verzekerd bedrag moet met alle verzekeraars worden
overeengekomen.

23

Oversluiting
Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door
of voor een verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of
gedeeltelijk
wordt
overgesloten
naar
(een)
andere
verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en
volgens dezelfde afspraken zoals deze gelden op de dag van
de oversluiting.
De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het
recht zich ten aanzien van de oversluiting te beroepen op de
mededelingsplicht van artikel 7:928 BW.
Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering
betrokken verzekeraars een beroep
hebben/hadden op de
mededelingsplicht van artikel 7:928 BW,
gaat dit recht
onverminderd op de overnemende verzekeraars over.

24

Kopteksten
Kopteksten
of verwijzingen naar
kopteksten boven
de
artikelen zijn uitsluitend informatief en kunnen de inhoud
daarvan wijzigen noch beïnvloeden.

