Allianz Nederland Schadeverzekering
Container- en Trailerverzekering
Verzekeringsvoorwaarden CTV 02
Artikel 1

Omvang van de verzekering

d.

oorlogsrisico en stakersrisico.

Deze verzekering geeft dekking tegen alle materiële schade aan en geheel of

Onder oorlogsrisico wordt verstaan:

gedeeltelijk verloren gaan van het verzekerd object als bedoeld in artikel 2,

- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie
en opstand;

alsmede opruimingskosten, bergingskosten, bijdragen in averijgrosse en

- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen

daarmee gelijk te stellen kosten, doch uitsluitend voor zover

en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is

verzekeringnemer volgens ‘interchange agreement’ en/of soortgelijke
overeenkomst, voor deze schaden aansprakelijk is.

ontstaan;
- neming en aanhouding op last van hogerhand;

Artikel 2

Onder stakersrisico wordt verstaan:

Verzekerd(e) object(en)

- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van

Containers, waaronder begrepen tank-, vries-, isotherm- en huifcontainers.

werknemers en arbeidsonlusten;

Trailers, waaronder begrepen zeil-, huif-, tank-, isotherm- en vriestrailers.
Tanks, opleggers, wielonderstellen en alle andere soortgelijke objecten, alles

- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;

voor zover bij verzekeringnemer in gebruik op basis van een ‘interchange

- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;
een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico.

agreement’ of soortgelijke overeenkomst.

Degene, die zich door een daad van oorlogsrisico of stakersrisico de
Artikel 3

eigendom van de zaak of enig belang daarbij heeft verschaft, kan

Begin en eind van het risico

nimmer enig recht aan de verzekering ontlenen;

Het risico voor de maatschappij vangt aan zodra het object als bedoeld in
artikel 2 ter beschikking van verzekeringnemer is gesteld en loopt

e.1

voor belading bij derden berust en eindigt zodra het verzekerd object

schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

onverminderd door gedurende de tijd dat het verzekerd object, eventueel
e.2

De uitsluiting in e.1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt

wederom ter beschikking van de eigenaar/verhuurder is gesteld. Op één

door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie

moment zullen niet meer dan twee containers, trailers, tanks, en dergelijke

bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden

per trekker en risque zijn.

voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de door de

Artikel 4

bevoegde overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van

Geldigheidsgebied

kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van

Deze verzekering is van kracht voor vervoer, verblijf of gebruik binnen geheel

radioactieve stoffen.

Europa.
e.3
Artikel 5

Deze verzekering geschiedt voor de op het polisblad genoemde termijn en

Voor zover krachtens de wet of enig verdrag een derde voor de schade
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

Termijn
e.4

Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen,

wordt telkens voor een gelijke termijn verlengd, tenzij deze verzekering

zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op

tenminste één maand voor de vervaldag door één der partijen schriftelijk

het gebied van kernenergie.

wordt opgezegd.

e.5

Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van
bedoelde wet.

Artikel 6

Eigen risico

Van elke ten laste van deze verzekering komende schade geldt een eigen

Artikel 8

risico van € 450,- per gebeurtenis.

Verzekeringnemer is verplicht bij vooruitbetaling telkens op de

Premiebetaling

Dit eigen risico geldt niet in geval van:

premievervaldag, de eerste maal tegen afgifte van de polis en vervolgens

a.

totaal verlies van een verzekerd object;

tegen ontvangst van een door de maatschappij of de desbetreffende

b.

brand of explosie van een verzekerd object.

tussenpersoon getekende kwitantie, de premie te betalen. Het niet of niet
bijtijds aanbieden van de kwitantie ontslaat verzekeringnemer niet van zijn

Artikel 7

verplichting om op de premievervaldag voor betaling van de premie zorg te

Van deze verzekering zijn uitgesloten:

dragen.

a.

schade als gevolg van roest, oxidatie, slijtage, enig gebrek dan wel

Bij gebreke van betaling van de premie binnen 30 dagen na de

voortspruitend uit de aard en de natuur van het verzekerd object zelf;

premievervaldag vervalt het recht op schadevergoeding. De maatschappij is

b.

c.
S16.71.00

Uitsluitingen

schade uitsluitend aan luchtbanden en/of zeilen tenzij de schade het

eerst weer tot schadevergoeding verplicht 24 uren nadat de achterstallige

gevolg is van een onder deze verzekering gedekt gevaar waarbij

premie betaald en door de maatschappij of de desbetreffende tussenpersoon

andere onderdelen van het verzekerd object beschadigd zijn;

aangenomen is.

merkelijke schuld of nalatigheid van verzekeringnemer zelf;

Artikel 9

Premieherziening

Artikel 13 Doorlopen van de verzekering na schade

De maatschappij behoudt zich het recht voor de premie en/of

Onverschillig hoeveel door de maatschappij is of wordt betaald, blijft de

verzekeringscondities per premievervaldag te herzien. Wanneer zij van dit

verzekering gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het volle bedrag

recht gebruik maakt, wordt hiervan uiterlijk één maand voor de

doorlopen.

premievervaldag kennis-gegeven. Indien op de premievervaldag geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of condities, dan geldt

Artikel 14 Subrogatie en cessie

de verzekering op die datum als opgezegd, zodat behoudens nadere regeling

Bij vergoeding van schade door de maatschappij is de verzekeringnemer -

de verzekering dan eindigt op de premievervaldag te 24.00 uur.

indien dat door de maatschappij wordt verlangd - verplicht de maatschappij
te subrogeren in de rechten die hij ter zake van de schade tegen derden heeft

Artikel 10 Verplichtingen bij schade en verval van rechten

respectievelijk de maatschappij deze rechten over te dragen. Bij vergoeding

Verzekeringnemer is verplicht, zulks op straffe van verlies van het recht op

van schade ter zake van vermissing of diefstal van het verzekerd object is de

schadeloosstelling, de volgende voorschriften nauwkeurig in acht te nemen:

verzekeringnemer bovendien gehouden de rechten op respectievelijk het

a.

bij schade de maatschappij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen

eigendom van het vermiste dan wel gestolen object aan de maatschappij over

onder toezending van een volledige omschrijving van de aard van de

te dragen.

schade en van de omstandigheden waaronder zij is ontstaan;
b.

c.
d.

in geval van diefstal, vermissing of verduistering binnen 24 uur

Artikel 15 Vervaltermijn

aangifte te doen bij de politie ter plaatse en bij andere daarvoor in

Elke vordering op de maatschappij vervalt, indien deze bewijst dat de

aanmerking komende personen;

verzekeringnemer langer dan 3 jaar, nadat hij redelijkerwijze had kunnen

in geval van schade zich te onthouden van iedere erkenning van

kennis geven van de gebeurtenis op grond waarvan de vordering wordt

schuld of aansprakelijkheid, (toezegging van) betaling of beschikking;

beweerd, nagelaten heeft van die gebeurtenis aan de maatschappij kennis te

alle stukken die terzake van een ongeval ontvangen worden (zoals

geven.

dagvaardingen, aansprakelijkstellingen en dergelijke) zo spoedig
e.

mogelijk toe te zenden aan de maatschappij;

Artikel 16 Abandonnement

alleen de maatschappij is gerechtigd tot vaststelling en regeling van

Het verzekerde object zal in geen geval aan de maatschappij kunnen of

schade met de verhuurder, tot het naar eigen inzicht voeren van

mogen worden geabandonneerd.

verweer in of buiten rechte, tot het verschaffen van rechtsbijstand in
civiele of strafzaken en tot het verrichten van betalingen rechtstreeks

Artikel 17 Opzegging

aan de container-eigenaar-verhuurder. De verzekeringnemer dient al

De maatschappij behoudt zich het recht voor deze verzekering te allen tijde

zijn medewerking te verlenen om de maatschappij in staat te stellen

tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30

tot uitvoering van haar rechten, zonder verplicht te zijn tegen een

dagen en met restitutie van de onverdiende premie.

strafrechtelijke uitspraak hoger beroep of een ander rechtsmiddel in te
(laten) stellen.

Artikel 18 Aanvraagformulier
De verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat de

Artikel 11 Schadevaststelling

mededelingen in het als grondslag van de totstandkoming van deze

In geval van schade wordt het schadebedrag in onderling overleg of door een

verzekering ingevulde en door verzekeringnemer ondertekende

daartoe door de maatschappij aan te wijzen deskundige vastgesteld. De

aanvraagformulier juist en volledig zijn.

vaststelling van de schade dient te geschieden binnen het dekkingsgebied
van de polis op basis van de aldaar geldende normen.

Artikel 19 Adres
Kennisgevingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn

Artikel 12 Omvang van de schade

geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst

a.

In geval van beschadiging van het verzekerd object worden vergoed de

bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon,

kosten van herstel, verminderd met een redelijke aftrek wegens

door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

veronderstelde verbetering van oud tot nieuw, en wel tot maximaal de

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk

waarde van het verzekerde object terstond voor de schade onder

schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.

aftrek van de waarde van de restanten.
b.

c.

Indien bij beschadiging het in de polis vermelde verzekerde maximum

Artikel 20 Geschillen

bedrag lager blijkt te zijn dan de nieuwwaarde van het verzekerde

Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan het

object ten tijde van de schade, vergoedt de maatschappij slechts een

Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechter

evenredig deel van schade en kosten.

in Rotterdam of Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen uitspraak te

In geval van verlies van het verzekerd object wordt vergoed de waarde

doen.

van het object terstond voor de schade en wel tot maximaal het in de
polis vermelde verzekerd maximum bedrag.

Artikel 21 Onafhankelijke klachtenbehandeling
Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd
aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
Artikel 22 Privacybescherming
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de
eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de
gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’. In deze
gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven.

