
 
 

 

 

  

   
 

  

    

   

   

 

    

 

 

  

   

Goederentransportverzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
Onderneming: Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, KvK Rotterdam 24353249 

Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. 
Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des 
Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Product: Goederentransportverzekering 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele 
informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy-aspecten) vindt u in de polisvoorwaarden met referentie Transport/Goederen 
Chubb CH2021. 

Wat voor verzekering is dit? 
Deze verzekering vergoedt de schade aan of verlies van uw goederen tijdens transport en indien meeverzekerd tijdens het verblijf op 
een bepaalde locatie. 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 
✔ Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw goederen 

die worden getransporteerd met een voer-, vaar- of vliegtuig. 
Wij vergoeden alle verliezen van en materiële schade aan de 
verzekerde zaken. 

✔ Eventuele bijdragen in averij-grosse en bereddingskosten zijn 
meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten 
opzichte van de schade. 

✔ Opruimingskosten 
De gemaakte extra kosten voor opruiming  zijn gedekt tot een 
maximum van 10% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 

✔ Beurzen en Tentoonstellingen 
Het is mogeljk om Beurzen en Tentoonstellingen mee te verzekeren. 
Er is dan dekking voor het transport naar/van alsmede het verblijf op 
beurzen en tentoonstellingen. 

✔ Extra dekkingen 
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra 
dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen. 

✖ Schade door atoomkernreacties. 

✖ Gevolg- en bedrijfsschade 
Verzekerd is uitsluitend materiële schade aan de goederen. Ook 
eventuele bedrijfsschade is niet gedekt. 

✖ Schade door opzet en roekeloosheid. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de 
polisvoorwaarden en zijn afankelijk van de gekozen dekking. 

! Eigen risico 
Als er met u een eigen risico is afgesproken staat dit op de polis. 



  

  

 
 

Waar ben ik gedekt? 
✔ De verzekering geldt voor transporten naar, van of in het dekkingsgebied dat op de polis is omschreven. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld 
schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door. 

Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie dient betaald te worden zoals vermeld in de polis en de bijbehorende facturen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet  wordt opgezegd, dan loopt deze 
telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de  verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
• U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 60 dagen. Opzeggen kan 

schriftelijk of per e-mail. 
• E-mail: stuur bij voorkeur een mail naar uw tussenpersoon. In andere gevallen:  info.benelux@chubb.com 
• Post: stuur bij voorkeur een brief naar uw tussenpersoon. In andere gevallen: Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam. 
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