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Transportverzekeringen 

Goederentransportverzekering 

De Chubb voorwaarden bieden een 
ruime dekking voor de risico’s van 
binnenlandse en buitenlandse transporten 
over zee, over de weg en door de lucht. 
De dekking kan worden uitgebreid met 
onder meer: 
• Montage / installatie in combinatie 

met transport 
• (Ver)kopersbelang (Seller’s en buyer’s 

interest) indien goederen niet voor 
diens risico verzonden worden 

• Tentoonstellingen 
• Opruimingskosten 
• Opslag 

Ons uitgebreide netwerk en onze 
geavanceerde systemen stellen ons in 
staat multinationale programma’s snel 
en efficiënt op te zetten. 

Welke goederen kan Chubb 
verzekeren? 

• Vrijwel alle goederen die worden 
geïmporteerd, geëxporteerd of 
verhandeld, inclusief: 
- Consumentengoederen 
- Electrische en elektronische  
  apparatuur 
- Kunststoffen en halffabricaten 
- Machines, gereedschappen,   
  apparatuur 
- Meubels 
- Oliën, chemicaliën, mineralen 
- Textiel, schoenen, persoonlijke
  goederen 

Aanvullende diensten 

• Dekking voor vervoerders-
aansprakelijkheid 

• Project gerelateerd transport (Project 
cargo) eventueel inclusief dekking 
voor vertraagde start van het project 
ten gevolge van een schade 

• Loss control; deze afdeling kan assis-
teren bij de evaluatie van transporten 
opslagrisico’s en het opstellen van 
transportpreventieprogramma’s 

• Toegang tot het Chubb Online certifi- 
caten afgiftesysteem Cargo Advantage 

• Lokale polisafgifte wereldwijd 
• Chubb Easy Solutions platform. 

Welke informatie heeft Chubb nodig 
om te offreren? 

Voor een goederentransportverzekering 
is de volgende informatie nodig: 
• UBO-formulier 
• De aard van de activiteiten van de 

te verzekeren onderneming en het 
soort goederen waarvan het transport 
verzekerd moet worden 

• De wijze van verpakking en vervoer 
• De bestemming (continent en land) 
• De jaarlijkse omzet van de te 

verzekeren goederen (inkomend en 
uitgaand) 

• Schadestatistieken en de omzetten van 
de onderneming van de laatste 4 jaar 

Een aanvraagformulier is op te vragen 
bij de afdelingen Marine insurance en 
marketing of te downloaden van de 
website. 
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Waar staat Chubb voor 

Maatwerk en hoogwaardige Chubb biedt u de mogelijkheid om de dekking aan te passen aan de specifieke 
verzekeringsoplossingen wensen en behoeften van de verzekeringnemer of de verzekerden. Ook is 

het mogelijk voor hogere verzekerde bedragen te kiezen. Kortom: optimale 
flexibiliteit. 

Ervaring, kennis en expertise in een 
wereldwijd netwerk 

Binnen Nederland beschikt Chubb over ervaren medewerkers die zowel lokaal 
als internationaal met u kunnen meedenken om een passende dekking voor 
uzelf en uw onderneming te vinden. Desgewenst kan daarbij een beroep worden 
gedaan op de expertise van medewerkers binnen ons wereldwijde netwerk, 
bestaande uit kantoren in meer dan 54 landen. 

Schadebehandeling Chubb heeft een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van speciale 
en complexe schades. Ieder kantoor van Chubb hanteert dezelfde unieke 
schadefilosofie. Waar ter wereld de schade zich dus voordoet, u kunt rekenen 
op integere behandeling met als belangrijkste kenmerken: kennis, snelheid en 
billijkheid. Zo wordt de behandeling van een nieuw gemelde schade binnen 24 
uur opgepakt en, zodra overeenstemming is bereikt over het uit te keren bedrag, 
zal binnen 48 uur een betaling volgen. 

Financiële draagkracht en stabiliteit De verzekeringsprogramma’s van Chubb worden ondersteund door de 
uitstekende financiële positie van de wereldwijde organisatie. Deze sterke positie 
en ons vermogen om grote schaden te betalen wordt regelmatig bevestigd door 
onafhankelijke rating bureau’s, zoals A.M. Best en Standard & Poors. 

Schadevoorbeeld Verzekeringsmogelijkheden Contact 

• Aansprakelijkheid bedrijven 
• Beroepsaansprakelijkheid 
• Bestuurdersaansprakelijkheid 
• Brand-/ bedrijfsschade 
• Collectieve ongevallen 
• Fraude 
• Afpersing / losgeld / ontvoering 
• Transportgoederen 
• Zakenreizen 
• Cyber security 
• Employment practices liability 
• Excedent aansprakelijkheid 
• Initial public offering 
• Machinebreuk 
• Multinationals 
• Vervoerdersaansprakelijkheid 
• Exclusieve motorrijtuigen 

Een importeur van kleding laat de 
voorjaarscollectie verschepen naar 
Nederland. Bij aankomst wordt ontdekt 
dat de inhoud van de container is 
aangetast door het zeewater. 

De fabrikant vervangt de beschadigde 
jurken, maar de importeur moet de 
goederen deze keer laten verzenden via 
luchtvracht. Dit brengt extra kosten met 
zich mee maar het garandeert wel dat 
de kleding op tijd aankomt, vóór de start 
van het nieuwe modeseizoen. 

Wanneer de importeur een schadeclaim 
indient voor de extra, onvoorziene 
kosten van de luchtvracht, bieden 
de polisvoorwaarden van de Chubb 
Transportverzekering dekking voor 
extra kosten zoals voor het bespoedigen 
van een vracht. De schadevergoeding 
voor de extra kosten van de luchtvracht 
worden uitgekeerd. 

Chubb 
Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam, Netherlands 

T 023 - 566 18 00 
informatie@chubb.com 
www.chubb.com/nl 

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor 
promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid. 
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. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig 
volgestort maatschappelijk kapitaal van € 896.176.662 en valt onder het toezicht van de ‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution’ (ACPR), 
4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 
Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. 
In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  

www.chubb.com/nl
mailto:informatie@chubb.com

