Aanvullende dekking
Vertragingskosten TAF08

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
1
Begripsomschrijving
In de voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Blokkade
wegblokkades en/of soortgelijke versperringen alsmede onder andere
ook douaneacties, versperde wegen door lawines en uitvallen van
veerdiensten;
1.2
Verzekerde
a verzekeringnemer;
b de ondergeschikten van verzekeringnemer voor zover het werkzaamheden betreft die ten behoeve van verzekeringnemer in diens
hoedanigheid van vervoerder worden verricht. Onder ondergeschikten
worden in ieder geval niet verstaan zogenaamde ondervervoerders,
tenzij uitdrukkelijk voor deze aanvullende dekking meeverzekerd.
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2
Dekking
2.1
Dekkingsgebied
De dekking geldt voor gebeurtenissen in het gebied zoals op het
polisblad omschreven.
2.2
Dekking
Ingeval een overeengekomen transport vertraging ondervindt door een
blokkade die op het moment van vertrek na belading voor verzekerde
onzeker is, vergoedt de verzekeraar de onder artikel 4.2 genoemde
bedragen, mits verzekerde voor de vertraging niet aansprakelijk is
onder de toepasselijke vervoerscondities zoals genoemd in artikel
2.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08. Bij deze vergoeding zal
de verzekeraar de in artikel 3 genoemde uitsluitingen in acht nemen
alsmede het in artikel 4.3 genoemde eigen risico.
3
Uitsluitingen
Verzekeraar is niet tot uitkering gehouden indien:
3.1
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
de vertraging is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke
schuld van verzekerde. Deze uitsluiting geldt niet indien verzekeringnemer aantoont dat deze gedragingen zich buiten zijn weten of tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake daarvan geen verwijt
treft;
3.2
Uitdrukkelijke instructie opdrachtgever
de vertraging is veroorzaakt door een blokkade waarvan zowel
opdrachtgever als verzekerde op de hoogte zijn of hadden kunnen zijn
maar waarbij opdrachtgever op dat moment toch uitdrukkelijk
opdracht aan verzekerde geeft om het transport uit te voeren;
3.3
Niet uitvoeren van een transport
een transport in het geheel niet wordt uitgevoerd doordat de
opdrachtgever of de verzekerde hiertoe beslist;
3.4
Gebrek of ongeval vervoermiddel
de vertraging is veroorzaakt door een gebrek aan het voertuig of een
ongeval aan het voertuig overkomen, zoals aanrijding, botsing, van de
weg geraken;
3.5
Documenten
de vertraging is veroorzaakt door onregelmatigheden met, het
ontbreken van, het niet of niet juist opmaken en/of behandelen van
documenten en/of bescheiden en dergelijke, indien naar aanleiding
van zulke onregelmatigheden het transport vertraging oploopt dan
wel geen doorgang kan vinden;
3.6
Molest en atoomkernreacties
a de vertraging is veroorzaakt of ontstaan door molest, zijnde:
1 gewapend conflict, burgeroorlog, tenzij de schadeveroorzakende
gebeurtenis plaatsvindt binnen 14 dagen nadat zich voor de

eerste maal dergelijke omstandigheden voordoen in het land
waarin verzekerde verblijft en hij door het uitbreken van deze
omstandigheden aldaar is verrast;
2 opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, tenzij de
verzekerde of zijn rechtverkrijgenden bewijzen dat hij niet actief
heeft deelgenomen aan of betrokken is geweest bij deze
gebeurtenissen. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage zijn gedeponeerd;
b de vertraging is veroorzaakt door of tijdens inbeslagname door een
Nederlandse of andere overheid;
c de vertraging is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
4
Schade
4.1
Verplichtingen na schade
a Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te
melden.
b Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar
van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.
c Verzekerde is verplicht volledige medewerking te verlenen en alles
na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden.
d Verzekerde is verplicht om de navolgende stukken te overleggen:
1 een afschrift van de betreffende vervoersovereenkomst;
2 een afschrift van het bewijs van inontvangstneming van de
goederen (getekende vrachtbrief of vergelijkbaar document). In
het geval het gaat om een ledig voertuig een afschrift van de
opdracht of vrachtbrief van het voorgaande transport, dan wel
een ander document dat de noodzaak van het ter plaatse zijn van
het voertuig aantoont;
3 een afschrift van de betreffende tachometerschijf;
4 een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de aard en
de duur van de betreffende blokkade;
e Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien
verzekerde de hiervoor onder a en b genoemdeverplichtingen niet
is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
4.2
Bereddering
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen
redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
4.3
Vergoeding verzekeraar
Verzekeraar vergoedt in geval van een blokkade e 500,– per dag
(zijnde een tijdvak van 24 uur), of pro rata daarvan, per vervoermiddel
dat door de gedekte gebeurtenissen is getroffen, gedurende de tijd
dat de vertraging veroorzakende blokkade ononderbroken voortduurt
en het vervoermiddel daar vertraging door ondervindt, maar nimmer
voor meer dan 21 aaneengesloten dagen.
4.4
Eigen risico
Per gebeurtenis is per vervoermiddel een eigen risico van toepassing
ter grootte van één volledige dagvergoeding van e 500,–.
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