Handelsvoorraadverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Kuiper Assuradeuren B.V., schadeverzekeraar, vergunning: 12009695 (NL)

Product:

Handelsvoorraad

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt de schade aan je handelsvoorraad.
Extra informatie
Onder handelsvoorraad wordt verstaan de voor de handel bestemde vaartuigen welke gedurende de looptijd van je verzekering op grond van
eigendom of consignatie voor jouw rekening en risico komen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade door een
plotseling en onvoorzien van buiten komen onheil.

Schade aan het vaartuig tijdens transport per schip
maar bijvoorbeeld ook schade door bevriezing
wanneer is nagelaten om redelijke
voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te
voorkomen. Daarnaast zijn ook kosten die te
verhalen zijn op een andere verzekering of
voorziening (garantie) niet verzekerd.

Verzekerd bedrag
We vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat
je hebt verzekerd voor je handelsvoorraad. Dit
bedrag staat, net als de maximale vergoeding voor
wettelijke aansprakelijkheid, op je polis vermeld.
Wettelijke aansprakelijkheid
Meeverzekerd is de met of door een vaartuig aan
anderen toegebrachte zaak- en/of personenschade
door jouw schuld.
Extra informatie
De dekking geldt niet tijdens het transport van het
vaartuig met een voertuig. Ook is er geen dekking
voor schade aan betalende gasten en waterskiërs,
parasailers en dergelijke die door het vaartuig
worden getrokken.

Kosten van vervoer
Kosten van vervoer naar de dichtsbijzijnde
reparatieplaats worden vergoed wanneer het
vaartuig de reis niet op eigen kracht kan volbrengen.
Tijdens de reparatie worden de eventuele kosten van
bewaking en stalling vergoed.
Sleep- en hulploon
Deze kosten worden vergoed.
Extra informatie
Als er geen sprake is van een acute noodsituatie,
dan dient over het maken van de kosten overleg met
ons of met de door ons ingeschakelde expert te
worden gepleegd..

Lichtings- en opruimingskosten
Deze kosten worden vergoed na zinken of stranden
van het vaartuig, wanneer je tot lichten op opruimen
hiertoe verplicht bent.

Eigen gebrek
De kosten die gemaakt worden om een gebrek op te
heffen. Onder opheffen wordt ook verstaan het
vervangen van de zaak.
Extra informatie
De kosten van een geleidelijk proces worden niet
vergoed zoals, slijtage, veroudering, verwering,
verharding, verkleuring, licht- en vochtinwerking,
delaminatie, osmose, corrosie, vervuiling,
dichtslibbing, uitdroging en materiaalmoeheid.

Cosmetische verschijnselen en waardevermindering
Net als kleur- of glansverschil die op kan treden na
een reparatie is waardevermindering van het vaartuig
als gevolg van de schade niet verzekerd.
Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de
verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er
bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet
verzekerd als de schade het gevolg is van molest of
een atoomkernreactie.
Extra informatie
Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten,
burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en
opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kosten van verweer
De kosten van verweer in een civiele procedure en
de juridische kosten in een tegen jou aangespannen
strafrechtelijke procedure worden vergoed.

Eigen risico
Het van toepassing zijnde eigen risico tref je aan op
je polisblad.

Extra informatie

Clausules
In de polis kunnen clausules zijn opgenomen die de
dekking beperken of uitbreiden. Heb je vragen over
een bepaalde clausule neem dan contact met ons
op.

Niet verzekerd is een procedure in verband met een
opzetdelict en de kosten en boetes die verband
houden met een strafproces.

Extra informatie
Bereddingskosten
Kosten die redelijkerwijs gemaakt worden die kunnen
leiden tot voorkoming, stabilisering of vermindering
van een dreigende of reeds opgetreden schade

Wanneer het vaartuig voor andere doeleinden dan
uitsluitend handel wordt gebruikt, dan moet dit op de
polis worden vermeld.

Waar ben ik gedekt?
Het verzekeringsgebied staat op het polisblad vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om
schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische
incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het verstrijken van de eerste contractstermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. De
verzekering stopt dan een maand later.
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