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CMR-verzekering 
Informatiedocument voor het verzekeringsproduct 
 

  

HDI Global SE  December 2018 

 
Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
Onze CMR-verzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van transpor-
teur met betrekking tot nationaal en internationaal wegtransport van goederen zoals bepaald in het CMR-verdrag, 
gesloten op 19 mei 1956 in Genève en eventuele amendementen. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 Onze CMR-verzekering dekt de contractuele 

aansprakelijkheid van de verzekerde in de 
hoedanigheid van transporteur met betrek-
king tot nationaal en internationaal weg-
transport van goederen zoals bepaald in het 
CMR-verdrag, gesloten op 19 mei 1956 in 
Genève en eventuele amendementen. 
 

Wat wordt terugbetaald? 
 
 Artikel 17 en 23 van het CMR-verdrag heb-

ben betrekking op de aansprakelijkheid van 
de vervoerder met betrekking tot het ver-
voer of koopwaar en elk probleem hiermee 
wordt gedekt door de verzekeringspolis.  

 Volgens artikel 17 zou de verzekering van 
toepassing zijn als de vervoerder aansprake-
lijk lijkt voor gedeeltelijk of geheel verlies 
van of schade aan de goederen tussen de in-
ontvangstneming & de aflevering van de 
koopwaar. Ze zou ook van toepassing zijn als 
u verantwoordelijk bent voor vertraging in 
de aflevering van de goederen. 

 Op basis van artikel 23 houdt uw aansprake-
lijkheid de vergoeding in voor gedeeltelijk of 
volledig verlies van of schade aan goederen 
en wordt de vergoeding berekend op basis 
van de waarde van de vracht op het ogen-
blik en de plaats van ontvangst voor 
transport. 

 De vergoedingswaarde ligt binnen 8,33 
SDR/kg van het brutogewicht dat ont-
breekt/beschadigd is. 
 

Hoe hoog is het verzekerde bedrag? 
 
 In principe is de dekking beperkt tot 310.000 

EUR. 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Uitgesloten van dekking is onder meer :  
 
x Grove schuld en opzettelijk wangedrag 
x Confiscatie, verbeuring, inbeslagname 
x door de douane of een erkende overheid 
x Oorlog, burgeroorlog, revolutie, muite-

rij, opstand of de burgerlijke onlusten 
die eruit voortvloeien of vijandelijkhe-
den door of tegen een oorlogvoerende 
macht 

x het niet-naleven van de wettelijke en 
administratieve regels voor het goede-
renvervoer over de weg 

x Schade veroorzaakt door fraude met 
vrachtbeurzen 

x Voor de volledige lijst van uitsluitingen 
verwijzen we naar onze algemene CMR-
voorwaarden.  
 
 

  
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Kosten voor schoonmaak, verwijdering 

en vernietiging (max. 12.500 EUR per 
schadegeval) 

! Hoger eigen risico bij gelijktijdige dief-
stal van zowel de trekker als de opleg-
ger.  

 20% met een minimum van 
5.000 EUR en een maximumver-
goeding van 125.000 EUR 

 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Europa 
 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• Alle vragen op het aanvraagformulier moeten waarheidsgetrouw en volledig beantwoord worden. 
• Door een verandering in de omstandigheden die bij het begin van het contract aan ons gemeld zijn, 

kan het nodig zijn om aanpassingen aan te brengen aan het verzekeringscontract. Daarom moet aan 
de verzekeraar worden gemeld of en welke veranderingen zich hebben voorgedaan ten opzichte van 
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de informatie die oorspronkelijk werd vermeld in de verzekeringscontract. 
• Wanneer zich een verzekerde gebeurtenis heeft voorgedaan, zijn er bepaalde verplichtingen die 

moeten worden nagekomen. Elke claim moet bijvoorbeeld onmiddellijk aan ons worden gemeld en 
de nodige maatregelen moeten worden genomen om schade te voorkomen en te beperken. De 
documenten die nodig zijn om de claim te bewijzen, moeten worden voorgelegd als zich een 
verzekerde gebeurtenis zou voordoen.  

• De verzekerde verbindt zich ertoe te gepasten tijde alle nodige maatregelen te nemen om zijn 
rechten en vorderingen op alle andere aansprakelijke derden te vrijwaren. 

• In geval van een verwacht of zich voordoend schadegeval of ongeval is de verzekerde wettelijk 
verplicht om de nodige maatregelen te nemen om de verzekerde goederen te beschermen of te 
redden en samen te werken met de verzekeraars om hen te helpen deze maatregelen die ze zelf 
zouden hebben genomen of voorgesteld, toe te passen 
 

Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden 

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op het ogenblik dat de vervoerde goederen in ontvangst worden genomen en 
eindigt zodra ze geleverd worden.  Verdere bepalingen zijn te vinden in de Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden.  
 
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij 
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


