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1.1

AMEV:
AMEV Schadeverzekering N.V.,
Archimedeslaan 10,
3584 BA Utrecht, Nederland.

1.2

Verzekeringnemer:
Degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.

1.3

Verzekerden:
a. de verzekeringnemer waaronder mede te verstaan de
vennoten, bestuurders en leden van de maatschap;
b. ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van de
verzekeringnemer, voorzover zij werkzaamheden
verrichten voor de verzekeringnemer.

1.4

Verzekerde zaken:
Verzekerde zaken zijn de zaken die in de polis zijn genoemd
en voor risico van verzekeringnemer worden vervoerd.

1.5

Hulpmateriaal:
De aan de verzekeringnemer in eigendom toebehorende
hulpmiddelen voor laden en lossen, zonder eigen voortbewegingskracht, alsmede materiaal om de lading vast te
zetten, te stuwen dan wel af te dekken voorzover geen deel
uitmakende van het voertuig zelf.

1.6

Abandonnement:
Onder abandonnement wordt verstaan eigendomsoverdracht
van de verzekerde zaken aan AMEV tegen volledige vergoeding van het verzekerd bedrag.

1.7

Gebeurtenis:
Elk voorval of reeks met elkaar verband houdende voorvallen
ten gevolge waarvan schade is ontstaan.

1.8

Oorlogs-/stakersrisico:
a. Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand,
- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo's,
mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen
ook indien de schade in vredestijd is ontstaan,
- neming en aanhouding op last van hoger hand;
b. Onder stakersrisico wordt verstaan:
- gewelddaden gepleegd in verband met staking,
uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten,
- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen,
- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden,
een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico.
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ARTIKEL 2

5.4

Geldigheidsgebied

De verzekering is van kracht indien de verzekerde zaken zich in een
vervoermiddel van de verzekeringnemer bevinden binnen de landen
aangesloten bij de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

ARTIKEL 6

Uitsluitingen

ARTIKEL 3

Van de dekking is uitgesloten schade die:
a.
voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten;
b.
is veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten en muiterij, dan wel is
veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in
beslag zijn genomen of worden gebruikt krachtens besluit
van een Nederlandse of vreemde overheid, tenzij er sprake is
van een stakersrisico;
c.
betrekking heeft op de verzekerde zaken waarvoor bij
aanvang van het transport enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
d.
is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties;
e.
het gevolg is van normale slijtage, normaal gewichtsverlies of
normale lekkage;
f.
het gevolg is van enig gebrek, eigen bederf, dan wel voortspruit uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf,
met uitzondering van brand- en ontploffingsschade
behoudens het bepaalde in artikel 3.b.;
g.
het gevolg is van ongeschiktheid van of onzorgvuldigheid bij
de verpakking van de verzekerde zaken;
h.
bestaat uit geld, geldswaardige papieren, edele metalen,
edelstenen, parels, juwelen en sieraden;
i.
betrekking heeft op het vervoer van levende dieren.

Omvang van de dekking

AMEV vergoedt, onverminderd het bepaalde in artikel 6, de schade
door verlies of beschadiging van de verzekerde zaken, ontstaan ten
gevolge van:
a.
diefstal en vandalisme of een poging daartoe, mits voorafgegaan door braak aan het deugdelijk afgesloten
vervoermiddel of diefstal van het gehele vervoermiddel;
b.
bederf, uitsluitend ten gevolge van:
- het uitvallen van of een storing in de koel-/vriesinstallatie,
onverschillig door welke oorzaak ontstaan;
- vertraging door een gedekte oorzaak mits het vervoermiddel waarmee de verzekerde zaken worden vervoerd
daardoor is beschadigd;
c.
onverschillig welke andere oorzaak.
ARTIKEL 4

Eigen risico
a.

b.

Diefstal en/of vandalisme
Bij een verzekerde som tot en met € 5.000,-- bedraagt het
eigen risico € 100,-- per gebeurtenis.
Bij een verzekerde som vanaf € 5.000,-- tot en met
€ 15.000,-- bedraagt het eigen risico € 100,-- per gebeurtenis, mits het vervoermiddel is uitgerust met een door AMEV
geaccepteerd en/of door SCM goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem, minimaal volgens SCM klasse 2 welke
ten tijde van de diefstal en/of vandalisme in werking is gesteld
en het vervoermiddel is voorzien van een geblindeerde
laadruimte.
Indien het vervoermiddel niet voldoet aan de eisen zoals
hiervoor genoemd, bedraagt het eigen risico voor schade
door diefstal en/of vandalisme € 1.000,-- per gebeurtenis.
Dit laatstgenoemde eigen risico is niet van toepassing indien
de diefstal en/of het vandalisme is voorafgegaan door braak
aan het deugdelijk afgesloten pand waarin het vervoermiddel
is gestald.
Overig
In overige gevallen geldt een eigen risico van € 100,-- per
gebeurtenis.

ARTIKEL 7

Begin en einde van het risico

De dekking gaat in op het moment dat de verzekerde zaken
worden opgepakt teneinde te worden geladen in het vervoermiddel
van de verzekeringnemer en eindigt op het moment dat de
verzekerde zaken zijn gelost.
Indien de verzekerde zaken buiten het vervoermiddel worden
gebruikt of verblijven, eindigt het risico.
ARTIKEL 8

Vervoermiddelen

De verzekering is uitsluitend van kracht voor het op het polisblad
genoemde aantal vervoermiddelen.
Tussentijdse mutaties (uitbreidingen/wijzigingen) van het aantal
genoemde vervoermiddelen dienen door de verzekeringnemer te
worden gemeld, uiterlijk binnen 3 maanden na het verstrijken van
de eerstvolgende premievervaldatum, onder opgave van het feit of
deze vervoermiddelen al dan niet zijn uitgerust met een SCMgoedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem.
De tussentijdse vervanging(en) en/of wijziging(en) zullen zonder
premieverrekening tot uiterlijk 3 maanden na de eerstvolgende
premievervaldatum gedekt gehouden worden.
Indien bij schade blijkt dat een uitbreiding van het wagenpark niet
uiterlijk binnen de gestelde termijn is aangemeld wordt op de
schadevergoeding een percentage in mindering gebracht gelijk aan
de procentuele toename van het wagenpark.
Bij overschrijding van een wagenpark van meer dan 5 vervoermiddelen behoudt AMEV zich het recht voor om de premie en/of
condities te herzien.

ARTIKEL 5

Aanvullende dekking
5.1

Opruimingskosten
AMEV vergoedt, zo nodig boven het verzekerd bedrag,
ingeval van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis,
de te betalen kosten verbonden aan het opruimen van als
verloren te beschouwen lading, tot een maximum bedrag van
€ 5.000,-- per gebeurtenis, mits deze kosten niet op een
andere verzekering gedekt zijn. In geen geval vergoedt AMEV
schade aan of kosten voor verwijdering/opruiming van niet
verzekerde zaken dan wel vorderingen in verband met
bodem-, lucht- en waterverontreiniging.

5.2

Averij grosse
AMEV vergoedt de bijdrage in averij grosse betrekking
hebbende op de vervoerde zaken tot maximaal het verzekerd
bedrag.

5.3

Hulpmateriaal
AMEV vergoedt, zo nodig boven het verzekerd bedrag,
ingeval van een onder de polis gedekte gebeurtenis schade
door verlies of beschadiging van hulpmaterialen tot een
maximum van € 1.000,--.

Stakersrisico
AMEV vergoedt de schade door verlies of beschadiging van
de verzekerde zaken ingeval er sprake is van een stakersrisico.
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ARTIKEL 9

11.2 De waarde van eventuele restanten wordt op het schadebedrag in mindering gebracht.

Verplichtingen van de verzekerde na een schadegeval
9.1

Zodra de verzekerde kennis draagt of redelijkerwijs had
kunnen dragen, van een gebeurtenis, die voor AMEV tot een
verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan AMEV te
melden en een door hem zelf schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en
omvang van de schade te overleggen;
b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan AMEV te
verstrekken en stukken aan AMEV door te zenden;
c. AMEV zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van AMEV zou kunnen schaden;
d. ingeval van (poging tot) diefstal of vandalisme of enig
ander strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de
politie.

9.2

De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één
van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van AMEV heeft geschaad.

9.3

Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde
bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

9.4

In elk geval vervalt een vordering tot het doen van een
uitkering 3 jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
die voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden en
welke in die periode niet is aangemeld.

9.5

11.3 De overeenkomstig het bovenstaande vastgestelde schade
wordt, ongeacht de waarde van de op het moment van de
schade in het vervoermiddel aanwezige zaken, volledig
vergoed tot ten hoogste het op het polisblad, voor het
desbetreffende vervoermiddel, verzekerde bedrag. AMEV
doet geen beroep op onderverzekering.
11.4 De verzekering blijft gedurende de gehele verzekeringstermijn
voor het volle bedrag doorlopen onverschillig hoeveel door
AMEV is of wordt betaald.
ARTIKEL 12

Premiebetaling en terugbetaling van premie

12.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie en de kosten vooruit te
betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden.
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
ten aanzienvandaarnaplaatsvindende gebeurtenissen.
Een ingebrekestellingdoorAMEV is daarvoor niet vereist.
De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te
betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het
verschuldigde door AMEV is ontvangen.
12.2 Terugbetaling van premie
De verzekeringnemer heeft geen aanspraak op terugbetaling
van premie, tenzij de verzekering op grond van het bepaalde
in artikel 14.2 b. en c., anders dan per de premievervaldatum
eindigt. In dit geval zal AMEV de premie terugbetalen over de
nog niet verstreken termijn.

De verzekerde is gehouden tegen ontvangst van de schadevergoeding zijn (eigendoms)recht op de verloren gegane
zaken over te dragen aan AMEV alsmede direkt na, al dan
niet gedeeltelijk, terug verkrijgen van de verloren gegane
zaken dit direkt aan AMEV te melden.

ARTIKEL 13

ARTIKEL 10

Wijziging van premie en/of voorwaarden

Vaststelling van de schade

AMEV heeft het recht jaarlijks per de op het polisblad vermelde
premievervaldatum de premie en/of de voorwaarden van deze
verzekering te wijzigen. Wanneer AMEV van dit recht gebruik
maakt, wordt de verzekeringnemer hiervan in kennis gesteld.
Deze wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen
30 dagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving
door AMEV genoemde premievervaldatum.
De verzekeringnemer kan echter een wijziging als in dit artikel
genoemd alleen weigeren, indien er sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van de dekking.

10.1 De schade wordt vastgesteld, mede aan de hand van de
door de verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen, òf in
onderling overleg tussen AMEV en de verzekeringnemer, òf
door twee deskundigen, waarvan de verzekeringnemer en
AMEV er elk één aanwijzen.
Voor het geval de taxaties verschillen, benoemen de twee
deskundigen een derde, die een bindende uitspraak zal doen
binnen de grenzen van hun taxaties. De kosten van de
deskundigen zijn voor rekening van AMEV. Het salaris en de
kosten van de door de verzekeringnemer benoemde
deskundige worden echter slechts vergoed voor zover zij het
bedrag dat aan de door AMEV benoemde deskundige wordt
vergoed, niet te boven gaan.

ARTIKEL 14

Duur en einde van de verzekering

14.1 De verzekering loopt tot de op het polisblad achter
"contractsduur" genoemde datum en wordt telkens
stilzwijgend verlengd met de eveneens daar genoemde
termijn.

10.2 De verzekerde zaken zullen niet aan AMEV mogen worden
geabandonneerd.
ARTIKEL 11

Vergoeding van schade

14.2 De verzekering eindigt:
a. op de contractsvervaldatum, indien de verzekeringnemer
uiterlijk 30 dagen vóór deze datum per aan AMEV gericht
schrijven de verzekering heeft opgezegd;
b. op de premievervaldatum, indien AMEV de verzekering
uiterlijk 30 dagen vóór deze datum schriftelijk heeft
opgezegd;
c. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van
premie en/of voorwaarden te accepteren, die AMEV op
grond van artikel 13 kan verlangen, en wel per de in de
kennisgeving door AMEV genoemde datum.

11.1 Ingeval van schade wordt vergoed:
a. bij verlies:
- de waarde volgens de verkoopfactuur (bij verkochte
zaken);
- de waarde volgens de inkoopfactuur (bij gekochte
zaken), nog te verhogen met de gebruikelijke
imaginaire winst doch maximaal 20%;
- bij het ontbreken van een factuur de dagwaarde van
de verzekerde zaken;
b. bij beschadiging:
de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij verlies
zou zijn betaald.
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Voorts kan AMEV de verzekering schriftelijk opzeggen:
d. indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden, te
rekenen vanaf de premievervaldatum, in gebreke blijft
met betaling van premie, kosten en/of assurantiebelasting;
e. binnen 30 dagen nadat AMEV heeft kennis genomen van
een beroep van verzekerde op dekking onder deze
verzekering;
f. binnen 30 dagen nadat AMEV een uitkering onder deze
verzekering heeft gedaan dan wel dekking onder deze
verzekering heeft geweigerd;
g. indien de verzekerde naar aanleiding van een schade met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in het bericht
van opzegging genoemde datum. AMEV zal in deze gevallen
een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht
nemen.

ARTIKEL 16

Geschillen

Op alle geschillen over deze verzekering is het Nederlandse recht
van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd
van deze geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 17

Onafhankelijke klachtenbehandeling

Voor klachten over de totstandkoming en uitvoering van deze
schadeverzekering kunt u terecht bij:
AMEV Klachtenservice, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht;
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag
ARTIKEL 18

Slotbepaling

18.1 Heeft AMEV ten aanzien van een vordering van de rechthebbende uit de verzekering een definitief standpunt
ingenomen, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze
van finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de vordering, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de
rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis
kreeg althans redelijkerwijs kon krijgen, ieder recht ten
opzichte van AMEV ter zake van het schadegeval waarop de
vordering was gegrond, tenzij de rechthebbende binnen die
termijn schriftelijk en gemotiveerd aan AMEV heeft bericht
niet met het standpunt in te stemmen.

14.3 Het tijdstip van afzending van de zaken zoals bedoeld in
artikel 7 moet liggen tussen de data van aanvang en afloop
van deze polis, doch de verzekering terzake van alle
gedurende de looptijd van deze polis aangevangen
zendingen blijft, ook na afloop van deze polis, overeenkomstig de voorwaarden van dit contract van kracht, alsof de
einddatum nog niet verstreken was.
ARTIKEL 15

Mededelingen aan de tussenpersoon

Mededelingen van AMEV aan de tussenpersoon van verzekeringnemer over deze verzekering worden geacht rechtstreeks aan de
verzekeringnemer te zijn gedaan.
Verzekeringnemer kan zich er niet op beroepen dat de mededelingen hem zelf nimmer hebben bereikt.
Alle kennisgevingen door AMEV geschieden rechtsgeldig aan het
laatst bij AMEV bekende postadres van de verzekeringnemer, of
aan het adres van de tussenpersoon van verzekeringnemer.

18.2 Deze verzekering is aangegaan met het uitdrukkelijke beding,
dat de mededelingen in het als grondslag voor de totstandkoming van deze verzekering ingevulde en door de verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier, juist en volledig
zijn.

De bij de aanvang of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door AMEV Schadeverzekering N.V. verwerkt ten
behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
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