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A.

VERZEKERDE SOM
Als verzekerde som zal gelden:
- bij verkochte zaken: de waarde volgens de verkoopfactuur;
- bij gekochte zaken: de waarde volgens de inkoopfactuur;
- bij het ontbreken van een factuur; de marktwaarde van de zaken op de plaats en het moment van verzending.
In alle gevallen wordt deze waarde vermeerderd met de voor rekening van de verzekerde komende kosten van vervoer, voorzover deze niet in de factuurwaarde zijn begrepen.
Het zal de verzekerde vrijstaan bij gekochte zaken de waarde te verhogen met de gebruikelijke imaginaire winst. Blijkt ingeval van schade dat een hoger
percentage dan 20% op te verwachten winst is meeverzekerd, dan zal dit ter berekening van het door ASR Schadeverzekering N.V. verschuldigde schadecijfer
tot 20% worden teruggebracht. Worden ingeval van schade in de verzekerde som begrepen onkosten bespaard, dan komen deze in mindering op het te betalen
schadebedrag.

B.

LOCATIE
Voor iedere schade of serie van schaden door één en dezelfde oorzaak ontstaan op enige locatie, niet zijnde enig vervoermiddel, gedurende de verzekerde reis,
zal ASR Schadeverzekering N.V. tot ten hoogste het hiervoor in de polis genoemde bedrag, als premier-risque, aansprakelijk zijn.

C.

NAVERREKENING
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op de geschatte vervoerde jaaromzet, zoals vermeld op het polisblad. Onder jaaromzet wordt in deze verstaan de
totale waarde van de zaken, die jaarlijks onder de verzekering gedekt zijn. De verzekeringnemer is verplicht ASR Schadeverzekering N.V. aan het eind van elk
verzekeringsjaar een schriftelijke opgave te verstrekken van de omzet, waarvoor in het afgelopen verzekeringsjaar risico werd gelopen. Als ASR
Schadeverzekering N.V. daartoe verzoekt is de verzekeringnemer verplicht een verklaring van een onafhankelijk deskundige te overleggen, waaruit de
juistheid van de door hem verstrekte omzetcijfers blijkt. Wanneer de geschatte omzet wordt overschreden, dan is de verzekeringnemer over het meerdere
alsnog een premie verschuldigd, te berekenen volgens het op het polisblad genoemde premiepromillage. Blijkt daarentegen de werkelijke omzet lager te zijn
geweest dan de geschatte omzet, dan wordt over het verschil een premierestitutie verleend, berekend op basis van hetzelfde promillage, echter met inachtneming van de op het polisblad opgenomen minimum jaarpremie.
Als de verzekeringnemer, na tweemaal daartoe verzocht te zijn, de verplichting tot opgave van de vervoerde jaaromzet niet is nagekomen, heeft ASR
Schadeverzekering N.V. het recht uit te gaan van de bij het aangaan van de verzekering opgegeven geschatte omzetbedrag dan wel de laatst berekende
jaaromzet, verhoogd met 20%. Naverrekening zal dan op basis van de op deze wijze berekende vervoerde jaaromzet plaatsvinden.

D.

PREMIEBETALING EN TERUGBETALING VAN PREMIE
1. Premiebetaling: De verzekeringnemer dient de premie en de kosten vooruit te betalen, binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is. Wanneer er sprake is
van betaling in termijnen geldt de genoemde periode voor iedere termijn.
2. Niet betalen van de premie: Als de verzekeringnemer het totaal verschuldigde bedrag niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen,
verleent ASR Schadeverzekering N.V. geen dekking voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de termijn van 30 dagen die in lid 1 staat genoemd. De
verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. De dekking gaat weer in 1 dag nadat ASR Schadeverzekering N.V. alle verschuldigde
bedragen heeft ontvangen en geaccepteerd.
3. Terugbetaling van premie: Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderd ASR Schadeverzekering N.V. de premie als en voor zover dit
billijk is. ASR Schadeverzekering N.V. betaalt geen premie terug als er sprake is van opzet van de verzekerden om ASR Schadeverzekering N.V. te
misleiden.

E.

WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN
En bloc: ASR Schadeverzekering N.V. heeft het recht de premie en/of voorwaarden van alle verzekeringen in een bepaalde groep tegelijk en op een door
ASR Schadeverzekering N.V. te bepalen datum te wijzigen. Valt deze verzekering in die groep, dan kan ASR Schadeverzekering N.V. de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging en bloc aanpassen. ASR Schadeverzekering N.V. brengt de verzekeringnemer van wijzigingen in
premie en/of voorwaarden schriftelijk op de hoogte.
Als de verzekeringnemer het niet eens is met een wijziging, dient de verzekeringnemer dat binnen 30 dagen na de berichtgeving schriftelijk aan
ASR Schadeverzekering N.V. te laten weten. Als ASR Schadeverzekering N.V. geen bericht van de verzekeringnemer heeft ontvangen, dan neemt zij aan dat
de verzekeringnemer met de wijziging heeft ingestemd. Als de verzekeringnemer de wijziging niet accepteert, eindigt de verzekering op de dag dat volgens de
schriftelijke mededeling van ASR Schadeverzekering N.V. de wijziging zou ingaan, maar niet eerder dan 30 dagen na de datum van dagtekening van
ASR Schadeverzekering N.V. De beëindiging geldt alleen voor de betreffende verzekering.
De mogelijkheid om de verzekering op te zeggen geldt niet als:
a. de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen;
b. ASR Schadeverzekering N.V. de premie verlaagd, maar de dekking niet beperkt;
c. ASR Schadeverzekering N.V. de dekking uitbreidt, maar de premie niet verhoogd.
Individueel: ASR Schadeverzekering N.V. heeft het recht jaarlijks per de op het polisblad vermelde premievervaldatum de premie en/of voorwaarden van
deze verzekering te wijzigen. Wanneer ASR Schadeverzekering N.V. van dit recht gebruik maakt, wordt de verzekeringnemer uiterlijk één maand voor de
wijzigingsdatum in kennis gesteld.
Als de verzekeringnemer het niet eens is met een wijziging, dient de verzekeringnemer dat binnen 30 dagen na de berichtgeving schriftelijk aan
ASR Schadeverzekering N.V. te laten weten. In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving door ASR Schadeverzekering N.V. 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.

F.

DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
1. Een verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum die op het polisblad is aangegeven. Op het polisblad staat de contractduur van een verzekering vermeld.
ASR Schadeverzekering N.V. verlengd de verzekering met ingang van de contractvervaldatum stilzwijgend met de overeengekomen contractduur,
behalve bij een beëindiging van de verzekering, zoals die is omschreven in het artikel Duur en Einde van de verzekering.
2. De verzekering eindigt als de verzekeringnemer deze schriftelijk opzegt:
a. met ingang van de contractvervaldatum, maar alleen als ASR Schadeverzekering N.V. deze opzegging minimaal 60 dagen voor de
contractvervaldatum die op het polisblad staat vermeld, heeft ontvangen;
b. binnen 60 dagen nadat ASR Schadeverzekering N.V. tegenover de verzekeringnemer, anders dan door opzegging, een beroep heeft gedaan op het niet
nakomen van de mededelingsplicht die de verzekeringnemer had bij het aangaan van de verzekering. De verzekering eindigt dan op de datum van de
dagtekening van de opzegbrief van de verzekeringnemer;
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G.

binnen 30 dagen nadat ASR Schadeverzekering N.V. op de hoogte is gebracht van een gebeurtenis die haar kan verplichten tot het geven van een
vergoeding. De verzekering eindigt dan op de datum die de verzekeringnemer noemt in zijn/haar opzegbrief, maar niet eerder dan 60 dagen na de
datum van de dagtekening van deze opzegbrief;
d. binnen 30 dagen nadat ASR Schadeverzekering N.V. een vergoeding op grond van deze verzekering heeft gedaan of heeft afgewezen; De verzekering
eindigt op de datum die de verzekeringnemer noemt in zijn/haar opzegbrief, maar niet eerder dan 60 dagen na de datum van de dagtekening van deze
opzegbrief;
e. als de verzekeringnemer een wijziging van de premie en/of voorwaarden zoals genoemd in artikel E niet accepteert. De verzekering eindigt dan op de
wijzigingsdatum (zie artikel E).
De verzekering eindigt als ASR Schadeverzekering N.V. deze schriftelijk opzegt:
a. met ingang van de contractvervaldatum. ASR Schadeverzekering N.V. hanteert dan een opzegtermijn van ten minste 60 dagen.
b. binnen 60 dagen nadat ASR Schadeverzekering N.V. heeft ontdekt dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht die hij bij het aangaan van de
verzekering had, niet is nagekomen en:
- de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet om ASR Schadeverzekering N.V. te misleiden, of
- ASR Schadeverzekering N.V. de verzekering niet zou hebben gesloten als de verzekeringnemer haar de juiste informatie had verstrekt;
c. binnen 30 dagen nadat ASR Schadeverzekering N.V. op de hoogte is gebracht van een gebeurtenis die haar kan verplichten tot het geven van een
vergoeding;
d. binnen 30 dagen nadat ASR Schadeverzekering N.V. een vergoeding op grond van deze verzekering heeft gedaan of heeft afgewezen;
e. als de verzekerde over een gebeurtenis of schade met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;
f. als de verzekeringnemer de premie niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen nadat ASR Schadeverzekering N.V. haar heeft
aangemaand.
In de gevallen die in sub b t/m f staan genoemd, eindigt de verzekering op de datum die ASR Verzekeringen N.V. in de opzegbrief vermeldt. In de
gevallen die in sub c en d staan genoemd hanteert ASR Schadeverzekering N.V. een opzegtermijn van ten minste 60 dagen.
Het risico voor elke zending wordt afzonderlijk gelopen - zonder dat vooraf enig bericht van verzending behoeft te worden gedaan alsof het risico op een
afzonderlijke polis verzekerd was. Het tijdstip van afzending van zaken moet liggen tussen de datum van aanvang en afloop van deze verzekering.
De verzekering van alle gedurende de loop van deze polis aangevangen zendingen blijft ook na afloop daarvan van kracht, alsof de einddatum nog niet is
verstreken.

TERRORISMEDEKKING BIJ DE NEDERLANDSE HERVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR TERRORISMESCHADEN N.V. (NHT)
De (aangepaste) tekst van dit artikel is in overeenstemming met en beperkt tot het doel en de strekking van de tekst die door de NHT is vastgesteld.
1. Begripsomschrijvingen
In dit artikel en de bepalingen die daarop gebaseerd zijn, verstaan wij - voor zover niet anders blijkt - onder:
a. Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - die zijn begaan buiten het kader van een van de 6 vormen van molest (zie de Algemene Begripsomschrijvingen) die in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 zijn genoemd - in de vorm van een aanslag of een reeks van
aanslagen die in tijd en oogmerk met elkaar samenhangen, als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet met de dood tot
gevolg, en/of schade aan zaken ontstaat of op een andere manier economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
b. Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de 6 vormen van molest (zie de Algemene Begripsomschrijvingen) die in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 zijn genoemd - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg, bij mensen of dieren kunnen
veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen of op een andere manier economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat
het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
c. Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of
kwaadwillige besmetting af te wenden of - wanneer dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
d. Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de
risico's die in sub a, b en c staan omschreven, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
e. Verzekeringsovereenkomsten:
1. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.
2. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, als
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
3. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of,
als verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking
heeft.
f. In Nederland toegelaten verzekeraars:
- Schade-, levens- en zorgverzekeraars, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en
- natura-uitvaartverzekeraars, zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,
die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
2. Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
a. Wanneer en voor zover, met inachtneming van omschrijvingen die in lid 1.a, 1.b en 1.c staan, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met:
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a.

-

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te
duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar voor iedere bij hem ingediende aanspraak op schadevergoeding
en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar voor die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de
betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw
gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve voor de betrokken verzekering.
b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Dit bedrag kan van jaar
tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden
gedaan in 3 landelijk verschijnende dagbladen.
c. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75
miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars, zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht
het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan:
alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder
geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er
ten minste één op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b
van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep
behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
Uitkeringsprotocol NHT
a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond
van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te
stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij
gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.
b. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in
verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt.
Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend tegenover de verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkeringsgerechtigden.
c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, voor een vordering tot uitkering aan hem
zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkeringsgerechtigde op de in lid 3.a bedoelde uitkering daarvoor tegenover de verzekeraar
aanspraak maken.
d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is op grond van bepaling 17 van het Protocol alleen van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of
uitkering die worden gemeld binnen 24 maanden nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit artikel wordt beschouwd.

H.

PERSOONSREGISTRATIE
Persoonsgegevens die de verzekerde verstrekt bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden door ons of door een andere maatschappij die deel
uitmaakt van ASR Schadeverzekering N.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of andere financiële diensten en het
beheren van de relaties die daaruit voortvloeien. De door de verzekerde aangeleverde gegevens worden ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van
fraude en voor activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.
Deze laatstgenoemde activiteiten vinden in principe via uw adviseur plaats, omdat de distributie van onze producten en diensten via deze adviseur verloopt.
Op de verwerking van de persoonsgegevens is de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing.
In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de verwerking van gegevens weergegeven.
De volledige tekst kan de verzekerde opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon
(070) 333 87 77.

I.

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN
1. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten
a. Intern klachtenbureau
Als de verzekerde klachten heeft over de bemiddeling, het totstandkomen en/of de uitvoering van de verzekeringen, kan hij deze klachten voorleggen
aan ons Interne Klachtenbureau, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht.
b. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV)
Als de verzekerde ons oordeel niet bevredigend vindt, kan hij zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99.
c. De rechter
Als de verzekerde geen gebruik wil maken van de mogelijkheden van de klachtenbehandeling of de behandeling of uitkomst niet bevredigend vindt,
kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

