
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1. Basiswaarborgen
De waarborgen variëren volgens de gekozen formule 
overeenkomstig de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen 
van 20.04.2004

 ✓Formule Vrij van Particuliere Averij (V.P.A.) — Artikel 6
– Dekking van totaal verlies bij een ongeval op zee
– Alle schade en verliezen ten gevolge van een schipbreuk, 

brand, stranding, aanvaring of lossing ten gevolge van het 
gedwongen aandoen van een noodhaven 

– Alle materiële schade en verliezen tijdens het vervoer over 
land en/of het tussentijds verblijf veroorzaakt door één van 
de volgende gevaren:
• ongeval overkomen aan het vervoermiddel,
• brand, bliksem, ontploffing,
• overstroming, lawine, sneeuwstorting,
• noodlanding.

– Diefstal indien gepleegd na het ontstaan van een hierboven 
gedekt risico

 ✓Formule Volle Voorwaarden van Antwerpen (V.V.A.) – Artikel 7
 ✓ In uitbreiding van de V.P.A.-dekking: tenlasteneming van alle 
schade en verliezen die voortvloeien uit een of meerdere van 
de ongevallen en gevaren vermeld in het contract
Formule Alle Risico’s (A.R.) – Artikel 8
Tenlasteneming van alle materiële schade en/of verliezen, 
ongeacht de oorzaak ervan, inclusief diefstal. Bij gebrek aan 
bepaling in de bijzondere voorwaarden is deze formule van 
toepassing.

2.  Verzekerde waarde
 ✓De verzekerde waarde moet overeenstemmen met de waarde 
op de verkoop- of aankoopfactuur

Belangrijkste uitsluitingen
 ✗ Radioactieve, chemische, biologische of elektromagnetische 
besmetting

 ✗ Cybernetische aanvallen
 ✗ Sancties, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de 
nationale autoriteiten

 ✗ Schade tijdens de fabricage, transformatie, behandeling of 
conditionering

 ✗ Roest, oxidatie en ontkleuring behalve in geval van een risico 
gedekt door artikel 6

 ✗ Oorlogsrisico behoudens afwijking en bijpremie
 ✗ Mechanische, elektrische of elektronische storingen van 
goederen behalve in geval van een risico dat gedekt wordt 
door artikel 6

 Zijn er dekkingsbeperkingen?

Belangrijkste beperkingen
 ! De vrijstelling voorzien in de bijzondere voorwaarden blijft ten 

laste van de verzekerde 
 ! Kosten voor volledige herschildering beperkt tot 50 % van de 

gemaakte kosten
 ! Goederen onder gecontroleerde temperatuur worden enkel 

vergoed bij pech of een ongeval
 ! Abandonnement bij piraterij is slechts mogelijk na 18 maanden 

te rekenen vanaf het ogenblik dat u op de hoogte was

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel  
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen 
NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be 
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 18AUG172

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn 
niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het 
product en ook uw verplichtingen en die van de maatschappij.

Welk soort verzekering is dit? 
Het is een verzekering 'korte termijn' die de goederen dekt tegen materiële schade en/of verlies tijdens hun vervoer van magazijn naar 
magazijn en tijdens hun tussentijds verblijf (indien de reis onder normale omstandigheden verloopt).
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 Waar ben ik gedekt?

U bent gedekt tijdens het normale verloop van de reis zoals in de bijzondere voorwaarden is overeengekomen.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden, met name aanpassingen wat betreft de aard van de voertuigen, de ladingen, het 
geldigheidsgebied ...
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug 
preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. 

 Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de overeengekomen premie te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. De aanvang van het 
contract is afhankelijk van de betaling van deze eerste premie.

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De dekking gaat in op het ogenblik waarop de verzekerde goederen en zaken de overeengekomen plaats van verzending verlaten. 
De dekking eindigt bij aankomst van de verzekerde goederen en zaken in het magazijn van de bestemmeling of in elk ander eindmagazijn 
of elke andere eindplaats op de aangeduide bestemming.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt het contract opzeggen voor de aanvang van de gedekte reis.


