Oktober 2018

Transportverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Allianz Benelux N.V. – Belgische verzekeringsmaatschappij – NBB nr. 97

Tentoonstellingspolis

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 van het type «alle risico’s behalve» of «genoemde gevaren», naar keuze, die de beschreven voorwerpen tijdens hun
verblijf op de overeengekomen tentoonstellingsplaats dekt tegen materiële schade en/of verliezen. Deze waarborg kan worden uitgebreid
naar de verliezen en schade die zich voordoen tijdens het heen- en terugvervoer van de objecten.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

1. Basiswaarborgen
Belangrijkste uitsluitingen
✓✓Dekking verblijf formule «alle risico’s»: tenlasteneming van alle
✗✗ Oorlog, terrorisme, revolutie, muiterij, staking, lock-out,
materiële schade en verliezen, ook als gevolg van diefstal.
opstand, oproer en piraterij
✓✓Dekking verblijf formule «genoemde gevaren»: dekking van
✗✗ Opzettelijk feit, zware fout van de verzekerde of van de
het flexa-risico (brand, bliksem, ontploffing, botsing van
personen voor wie de verzekerde instaat
✗✗ De uitwerking van nucleaire of radioactieve brandstoffen en
vliegtuigen) + storm en waterschade, sabotage, kwaadwilligheid
producten
of vandalisme + diefstal met geweld.
✗✗ Risico’s van cyberaanvallen
2. Optionele waarborgen
✓✓Dekking transport formule T1 (Transport uitgevoerd door een
✗✗ Eigen gebrek, slijtage, ouderdom van de verzekerde voorwerpen
✗✗ Onvoldoende verpakking
professionele wegvervoerder): tenlasteneming van alle
✗✗ Aardbeving, vloedgolf, vulkanische uitbarsting
materiële schade en verliezen die zich hebben voorgedaan
✗✗ Roest, oxidatie of ontkleuring
tijdens het vervoer, inclusief als gevolg van een diefstal.
✓✓Dekking transport formule T2 (Transport met eigen
✗✗ Vertraging, genotsderving
✗✗ Elke aansprakelijkheid als gevolg van schade veroorzaakt door
vervoermiddelen): tenlasteneming van de verliezen en schade
de verzekerde goederen
die zich tijdens het transport voordoen, maar enkel indien ze
veroorzaakt zijn door een van de volgende gebeurtenissen:
−− een ongeval overkomen aan uw vervoermiddel,
−− brand, bliksem, ontploffing, overstroming, lawine,
sneeuwstorting en bergstorting,
−− instorting van kunstwerken (bruggen, tunnels ...),
−− botsing van het voertuig met een ander voertuig,
−− omkantelen van het voertuig, springen van banden,
−− val in waterlopen of afgronden, wegverzakkingen,
−− breken van onderstel, stuurinrichting, wielen, remmen of
koppeling tenzij dit breken het gevolg is van een gebrek aan
onderhoud.
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Wat is verzekerd? (vervolg)
3. Verzekerde waarde
De verzekerde waarde moet overeenstemmen met de
vervangingswaarde van de verzekerde voorwerpen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Belangrijkste beperkingen
!! De vrijstelling zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden blijft
ten laste van de verzekerde
!! Voorwerpen met een hoge waarde en een klein volume
moeten worden tentoongesteld in een gesloten vitrinekast
!! Motorrijtuigen zijn slechts gedekt indien de overeengekomen
preventieve maatregelen worden nageleefd
!! Schade aan standmateriaal tijdens de opbouw en afbraak is
niet gedekt
!! Opschorting van de waarborg in geval van vrijwillig oponthoud
van het voertuig gedurende meer dan 72 uur of in geval van
onvrijwillig oponthoud gedurende 6 kalenderdagen

Waar ben ik gedekt?
U bent gedekt tijdens het verblijf van de verzekerde voorwerpen op de voorziene tentoonstellingsplaats en/of tijdens het heen- en
terugvervoer zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden.

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 premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. De aanvang van het contract is
afhankelijk van de betaling van de eerste premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
✓✓De begin- en einddatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. Zonder mogelijkheid om
deze duur te overschrijden:
−− de waarborg is geldig tijdens het verblijf op de tentoonstellingsplaats,
−− de waarborg is geldig van 'nagel tot nagel', vanaf het wegnemen van de voorwerpen van de plaats van vertrek om ze te verplaatsen
naar de tentoonstellingsplaats tot op het ogenblik waarop de verzekerde voorwerpen worden teruggeplaatst in de lokalen van het
vertrekpunt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor het einde van de verzekeringsperiode opzeggen, met een
aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

