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DUPI Underwriting Agencies B.V.
12041357
Eigen Vervoerverzekering

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De overige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt u
in het downloadcentrum op onze website. https://assuradeuren.dupi.com/producten/downloadcentrum/
Welk soort verzekering is dit?
De Eigen Vervoerverzekering van DUPI vergoedt schade door verlies of beschadiging van uw eigen zaken
en/of handelsgoederen die u zelf vervoert met uw eigen vervoermiddel(en). Deze verzekeringskaart geldt alleen
voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden/premie is het
geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten met verzekerde
bedragen vanaf €5.000,=. U hoeft alleen het
aantal vervoermiddelen op te geven met de
kentekens.
Met deze verzekering bent u 24 uur per dag
verzekerd voor schade door beschadiging, verlies
of diefstal van handelsgoederen dan wel
gereedschappen die u vervoert in een eigen
vervoermiddel. Het laden en lossen van de
verzekerde zaken is meeverzekerd. De schade
wordt vergoed tot het maximaal verzekerde
bedrag per vervoermiddel.
De dekking geldt ook in geval van diefstal
wanneer er sprake is van inbraak in het deugdelijk
afgesloten vervoermiddel alsmede in geval van
diefstal, vermissing dan wel verduistering van het
gehele vervoermiddel.
Aanvullende dekkingen
Bovenop de waarde van de handelsgoederen
vergoeden wij ook de winst die u misloopt, tot
20% van de inkoopwaarde van de zaken.

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder
geven we daar enkele voorbeelden van.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig
overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt
u er niet uit? Neem dan contact op met uw
verzekeringsadviseur.
Opzet dan wel fraude
Niet verzekerd is schade door verlies van of
beschadiging van verzekerde zaken door
opzet of merkelijke schuld, dan wel
wanneer er sprake is van fraude.
Overige uitsluitingen
Van dekking zijn uitgesloten alle schade
veroorzaakt door atoomkernreacties,
oorlogsrisico’s, inbeslagname, softwaregebreken
en cyber attacks, handels- en of economische
sancties, vertraging, eigen gebrek, tekorten en
waardevermindering. Voor meer informatie
raadpleeg de voorwaarden Eigen Vervoerverzekering.
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Als de zaken al zijn verkocht dan vergoeden wij
de waarde volgens de verkoopfactuur.
Bij schade aan gereedschappen of gebruikte
zaken wordt de dagwaarde van deze verzekerde
zaken vergoed.
U bent verzekerd voor schade aan hulpmaterialen
die gebruikt worden om te laden en lossen. Hierbij
geldt altijd een maximum van € 500,= per
gebeurtenis. U bent alleen verzekerd voor schade
aan de hulpmaterialen als de schade het gevolg is
van een gedekte gebeurtenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

t

Eigen risico
Het eigen risico is minimaal € 125,= tenzij anders
op uw polisblad is vermeld.
De verzekering geeft geen dekking wanneer de
verzekerde zaken zich buiten het vervoermiddel
bevinden, behoudens in geval van laden en
lossen.

Daarnaast worden in geval van een onder deze
verzekering gedekte schade ook de navolgende
kosten vergoed:
•

Opruimingskosten zijn verzekerd tot een
maximum bedrag van € 5.000,= per
gebeurtenis.

•

U bent verzekerd voor beredderingskosten mits deze redelijk zijn ten
opzichte van de schade.

•

Eventuele bijdrage in avarij-grosse wordt
vergoed tot het voor de betreffende
verzekerde zaken genoemde verzekerd
bedrag.
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Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt in het gebied dat op uw polisblad vermeld wordt.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Geef ons altijd de juiste informatie
Verandert er iets in uw gegevens? Geef dat dan altijd zo snel mogelijk aan ons door. Denk
aan wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten, contactgegevens, adres of rekeningnummer.
Betaal op tijd de premie.
Wat zijn mijn verplichtingen in geval van schade?
Probeer schade te voorkomen
Geef schade zo snel mogelijk door aan ons of aan uw verzekeringsadviseur.
Is er sprake van diefstal of van een ander misdrijf? Doe dan direct aangifte bij de politie.
Help mee aan alles wat wij doen om schade af te handelen.
Wanneer en hoe betaal ik?
U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische
incasso of via uw verzekeringsadviseur.
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd,
dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet
op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De begin- en einddatum staan in uw polis.
Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen per de in de polis genoemde einddatum. Een verzoek tot
opzegging dient twee maanden voor de einddatum aan de verzekeraar gezonden te worden.
Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.
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