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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? 
Vrachtverzekering biedt bescherming tegen alle risico’s op fysiek verlies van of schade aan vracht door externe 
oorzaken tijdens het land-, zee- of luchttransport. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 Vrachtverzekering biedt bescherming tegen 

alle risico’s op fysiek verlies van of schade 
aan vracht door externe oorzaken tijdens het 
land-, zee- of luchttransport. Dit omvat ook 
tussentijdse opslag (tot 60 dagen). 

 Vrachtverzekering heeft vooral betrekking 
op internationale handel. In principe heeft 
iedereen die een verzekerbaar belang heeft 
bij een vrachtzending (d.w.z. iedereen die 
verlies zou lijden als de lading beschadigd of 
vernield zou zijn of die voordeel zou hebben 
bij de veilige aankomst van de vracht) een 
vrachtpolis nodig.  

 De zeevrachtverzekering kan zo worden 
ontworpen dat ze voldoet aan de individuele 
behoeften van de exporteur of importeur bij 
een transactie. 

  
Wat wordt terugbetaald? 
 
 Factuurwaarde (in geval van totaalverlies) 
 In geval van gedeeltelijk verlies, restauratie-

/herstellingskosten 
 Vervoer-/vrachtkosten, andere uitgaven  
 
Hoe hoog is het verzekerd bedrag? 
 
 Verschilt naargelang het risico, polis op maat  

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Uitgesloten van dekking is onder meer :  
 
x Verlies of schade als gevolg van het 

gebruik van atoomsplitsing, wapens of 
andere radioactieve krachten 

x Aanval of schade door biologische, bio-
chemische, chemische of elektromagneti-
sche wapens 

x Reeds bestaande schade 
x Krassen en deuken 
x Verlies of schade door vertraging 
x Verlies of schade door opzettelijke nala-

tigheid en wangedrag 
x Mogelijk andere uitsluitingen specifiek 

voor bepaalde beroepen/goederen. Dit 
blijft de beslissing van de contractsluiter 

 
  
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Kosten voor schoonmaak, verwijdering 

en vernietiging (max. 25 % van de ver-
zekerde waarde) 

! Ladingen waarbij gesanctioneerde lan-
den betrokken zijn, worden niet auto-
matisch gedekt. Deze moeten vooraf 
door de verzekeraars worden gescreend 
en goedgekeurd.  

! Voor sommige risico’s die niet standaard 
gedekt zijn, kunnen sublimieten en ho-
gere eigen risico’s worden overeenge-
komen. Dat is het geval voor: 

! Afwijzingsrisico’s  
! Verduisteringsrisico’s 
! … 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Dat zal afhangen van het risicoprofiel van de klant. Dat kan beperkt blijven tot België, maar 
ook wereldwijde dekking is heel gebruikelijk. 

 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 

• De verzekerde moet een duidelijk overzicht geven van zijn commerciële activiteiten en aan de 
verzekeraars alle informatie meedelen die relevant is voor hun risicobeoordeling. Dat is mogelijk 
aan de hand van onze vragenlijst. De verzekerde is ook verplicht om de verzekeraars op de hoog-
te te brengen van eventuele wijzigingen in hun risicoprofiel, zodat de verzekeraars indien nodig 
aanpassingen kunnen doen in de polis. 
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• 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.  

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

 
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 
De premie moet betaald worden binnen de 30 dagen na het verzoek om betaling. Wanneer de 
premiefactuur op vraag van de verzekerde is opgemaakt op naam van een derde, stelt de verzekerde 
zichzelf garant voor de betaling van de premie, op eerste verzoek van de verzekeraar. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
Dit wordt bepaald door de INCO terms vermeld in de aankoop – verkoop overeenkomst die als basis dient 
voor de verzekeringspolis. In principe kan de verzekering dekking aanvangen zodra de goederen het 
magazijn of andere opslagruimtes verlaten bij het startpunt van de verzekerde reis en gaat zonder 
onderbreking of beperking van de duur door zolang ze zich in het normale verloop van het vervoer 
bevinden.  
 
In principe kan de dekking eindigen bij aankomst van de goederen in het magazijn van de ontvanger en 
enige andere eindmagazijnen in de plaats van bestemming vermeld in de verzekeringspolis of 
verzekeringsaangifte.  
 
Voor zover de goederen zich echter nog steeds in het normale verloop van het vervoer bevinden en het 
eindmagazijn zoals hierboven bedoeld nog niet bereikt is, blijft de dekking lopen gedurende: 
 60 dagen na het lossen van de goederen uit het zeeschip in de laatste loshaven; 
 30 dagen na het lossen van de goederen en voorwerpen uit het luchtvaartuig op de uiteindelijke 

luchthaven van lossing. 
 
Dekkingsuitbreidingen na de hierboven vermelde periodes moeten bij de verzekeraar worden 
aangevraagd, ofwel op het ogenblik van aanvaarding van het risico, ofwel voor het einde van de periode 
van 60 of 30 dagen. Deze uitbreiding kan worden verleend door de verzekeraars, door middel van een 
overeen te komen aanpassing van de premie. 
 
Laden en lossen zijn inbegrepen in de verzekering, zelfs wanneer dat gebeurt vóór het vertrek uit het 
magazijn van de verzender en/of na aankomst in het magazijn van de ontvanger. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
Deze polis is gesloten voor een periode van een jaar. 
Op het einde van het verzekeringsjaar wordt de polis jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij de polis door 
een van de partijen werd opgezegd, bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door 
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, met een opzegtermijn van 60 dagen, gestuurd naar 
de andere partij en naar de makelaar van dit contract. 
 
De verzekeringnemer kan de polis opzeggen: 
a) nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan, op voorwaarde dat de opzegging werd gemeld binnen 
een maand na de datum waarop de schadevergoeding of de weigering ervan heeft plaatsgevonden. In dat 
geval gaat de opzegging in ten vroegste 3 maanden na de dag die volgt op ontvangst van het 
opzeggingsbericht, tenzij de verzekerde zich niet gehouden heeft aan zijn verplichtingen die voortvloeien 
uit de verzekerde gebeurtenis met bedrieglijk opzet; 
 
b) in geval van een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het verzekerde risico, als de verzekerde 
bewijst dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd of als de verzekeringnemer het 
voorstel van de verzekeraar om de polisvoorwaarden te wijzigen, weigert of het voorstel niet binnen een 
maand aanvaardt; 
 
c) binnen 3 maanden vanaf de dag volgend op ontvangst van de kennisgeving van een premieverhoging 
of een wijziging in de algemene voorwaarden. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


