
 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1.  Basiswaarborgen
Treden in werking wanneer de goederen op het aangeduide 
voertuig of de aangeduide voertuigen worden geplaatst en 
eindigen zodra ze er worden afgenomen. Inbegrepen is:

 ✓ internationaal vervoer: dekking van de contractuele 
aansprakelijkheid zoals bepaald door het Verdrag van Genève 
van 19 mei 1956 betreffende de Overeenkomst tot 
Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (CMR).
 ✓vervoer binnen België: dekking van de contractuele 
aansprakelijkheid zoals bepaald door de wet van 15 juli 2013 
betreffende het goederenvervoer over de weg, voor verlies en 
rechtstreekse materiële schade aan de vervoerde goederen.
 ✓diefstal: dekking van de aansprakelijkheid van de vervoerder 
voor beschadiging, verlies of vertraging bij de levering ten 
gevolge van een diefstal van goederen of een gelijktijdige 
diefstal van een voertuig en zijn lading.

2.  Optionele waarborgen
 ✓Container-traileraansprakelijkheid: dekking van de aansprakelijkheid 
voor schade aan het casco van containers, opleggers, trailers en het 
containerchassis toebehorend aan derden. 
 ✓Hoofdaannemer van vervoer: dekking van de contractuele 
aansprakelijkheid van de verzekerde die het effectieve vervoer 
toevertrouwt aan één of meerdere onderaannemers, maar 
enkel in geval van onderverzekering en/of insolvabiliteit van 
deze laatsten en met uitsluiting van de transporten die worden 
uitbesteed via de vrachtbeurzen op het internet. 
 ✓Cabotage: dekking van de contractuele aansprakelijkheid 
wanneer het laden en lossen gebeurt buiten de landsgrenzen 
van België grenzen maar binnen de grenzen van een van de 
landen die binnen het voorziene geldigheidsgebied vallen.

Belangrijkste uitsluitingen
 ✗ Oorlog, burgeroorlog, terrorisme, revolutie, muiterij, staking, 
lock-out, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onrusten 
of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoe-
rende macht

 ✗ Opzettelijk feit, zware fout van de verzekerde of van de 
personen voor wie de verzekerde instaat

 ✗ De uitwerking van nucleaire of radioactieve wapens, tuigen, 
brandstoffen of producten

 ✗ Niet-naleving van de wettelijke en administratieve bepalingen 
eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor de 
veiligheid van de goederen in het gedrang komt

 ✗ Afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van 
vervoer- of douanedocumenten en andere bescheiden evenals 
het verlies of de onjuiste aanwending ervan

 ✗ Schade als gevolg van een door de verzekerde aanvaarde 
afwijking van zijn recht op verhaal zoals voorzien in het 
CMR-verdrag tegenover de andere betrokken vervoerders

 ✗ Het deel van de vergoeding dat toebehoort aan de insolvente 
vervoerder zoals verdeeld over de andere respectieve vervoerders 

 ✗ Inbeslagneming, verbeurdverklaring, inbezitneming door de 
toldiensten of door een erkende of niet erkende overheid, 
smokkel, verboden handel of sluikhandel 

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 die de contractuele aansprakelijkheid dekt van de verzekerde in zijn hoedanigheid van feitelijke vervoerder van 
goederen over de weg voor rekening van derden.
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 Wat is verzekerd? (vervolg)  Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ✓Voorafgaande of tussentijdse opslag: dekking van de aansprake- 
lijkheid van de vervoerder voor schade aan goederen veroorzaakt 
door hun fysieke behandeling in de aangeduide winkels.
 ✓Vervoer van goederen onder gecontroleerde temperatuur: 
dekking van schade aan goederen die onderhevig zijn aan de 
invloed van warmte, koude, temperatuurschommelingen of 
luchtvochtigheid, en die het gevolg is van een fout bij 
verrichtingen van het laden, stuwen, lossen of het gebruik van de 
inrichtingen.
 ✓Vervoer van bulkgoederen door tankwagens – containers: 
dekking van een contaminatie van de vervoerde goederen door 
een gebrek in de conditionering van het materiaal of de 
aanwezigheid van vreemde bestanddelen in de tank of uitrusting.
 ✓Verzekerde waarde: 8,33 STR (ongeveer 10 €) per kg van het 
brutogewicht met maximale tussenkomst gelijk aan het bedrag 
vermeld in de bijzondere voorwaarden. Dit bedrag is verzekerd 
in eerste risico, dus zonder toepassing van de evenredigheids-
regel. Het bedrag is onze maximale verbintenis per schadegeval. 
Allianz staat in voor deze vergoeding ten laste van de verzekerde 
overeenkomstig het CMR-verdrag en binnen de limieten van de 
verzekerde waarde.

1. Belangrijkste gemeenschappelijke beperkingen
 ! Basisvrijstelling: 125 €/250 € verhoogd van 625 € tot 20 % van 

de verzekerde waarde (met een minimum van 5.000 €) 
naargelang van het geval 

 ! Opruimings- en vernietigingskosten gedekt tot 10 % van de 
verzekerde waarde met een maximum van 12.500 €

 ! Nietigheid bij het niet gebruiken van een CMR-vrachtbrief bij 
cabotage 

 ! 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

 ! Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst zijn bepaalde 
specifieke goederen niet gedekt, zoals goederen die 
onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing of corrosie, 
radioactieve producten, kunstvoorwerpen, levende dieren ...

2. Belangrijkste beperkingen op de optionele waarborgen
 ! Vrijstelling voorafgaande opslag: 250 €
 ! Vrijstelling vervoer van bulkgoederen: 10 % van de vergoeding 

met een maximum van 750 €
 ! Vrijstelling vervoer van goederen onder gecontroleerde 

temperatuur: van 250 € tot 2.500 € naargelang van het geval

 Waar ben ik gedekt?

U bent gedekt voor transporten in de landen die in de Bijzondere Voorwaarden zijn opgesomd, behoudens uitzondering overeen te 
komen per geval middels voorafgaande aangifte.

 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 begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. De overeenkomst duurt 
een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


