Transportverzekering

T 010 - 288 49 70
E info@modintverzekeringsdienst.nl
W modintverzekeringsdienst.nl

Transportverzekering
Waarom een transportverzekering?
Uw organisatie heeft te maken met transport van goederen
over land, via zee en per lucht. Hieraan zijn risico’s verbonden.
Risico’s die u goed verzekerd wilt hebben. Verlies van lading,
beschadiging tijdens het transport, waaronder het laden en
lossen, zijn enkele voorbeelden van risico’s die u goed gedekt
wilt hebben. MODINT Verzekeringsdienst heeft hiervoor een
product ontwikkeld: de transportverzekering. Een verzekering
met een uitgebreide dekking.

✓ Zendingen zijn primair verzekerd ongeacht de gehanteerde

leveringscondities, zonder verdere opgave vooraf.
✓ De dekking geschiedt tegen alle van buitenkomende
onheilen (all risk).
✓ Opruimingskosten zijn standaard meeverzekerd tot een
minimaal verzekerd bedrag van 10% van het maximum per
gelegenheid.
✓ Interne logistiek en intercompanyzendingen zijn
meeverzekerd.
Dekking
De transportverzekering biedt u de volgende dekking:
€ 500.000
Maximaal per gelegenheid op kleding,
		
sport kleding, schoenen, sportschoen,
		
fournituren, textiel en grondstoffen.
		
Werelddekking, exclusief Iran.
€ 2.000.000
Maximaal per locatie tijdens opslag van 		
		
kleding, sportkleding, schoenen, sport		
schoenen, fournituren, textiel en
		
grondstoffen voor maximaal 2 maanden.
		Nederland dekking.
€ 50.000
Als maximum bedrag per gelegenheid en als
		
maximum bedrag per bewerkingslocatie
		
onverschillig waar ter wereld.
€ 100.000
Maximaal per gelegenheid tijdens
		
transport en het verblijf op een stand,
		
standmateriaal en tentoongestelde zaken.
		Europa dekking.
€ 100.000
Maximaal per gelegenheid tijdens het
		
transport en het verblijf van
		
monstercollecties. Europa dekking.

Extra dekkingen
Modeclausule
In overleg met verzekeraar zal bij teruggevonden goederen die
niet meer tegen verkoopwaarde te verkopen zijn, 75% van het
saldo minus restwaarde en minus eigen risico worden vergoed.
Bewerkingsbedrijven
Onder de dekking is begrepen het transport van/naar, alsmede
het verblijf bij bewerkingsbedrijven.
Vertragingsschade
Meeverzekerd is een bedrag tot € 50.000,- premier risque,
de achteruitgang in waarde van de verzekerde zaken bij
vertraging van het transport. Een periode langer dan 3
weken na estimated time of arrival (ETA) van het zeeschip of
aankomstdatum vrachtwagen.
Premie
U heeft de keuze uit 4 opties. U kiest de optie die het beste bij
uw situatie past: zo betaalt u nooit te veel premie! Voor alle
opties geldt dat het gaat om zendingen van/naar Nederland en
naar/van:
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Eigen risico

€ 250,-

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 2.500,-

Binnen Nederland

0,20‰

0,175‰

0,15‰

0,125‰

Europa; inclusief
Marokko en Turkije

0,45‰

0,40‰

0,35‰

0,30‰

Verre Oosten/
overig

1,25‰

1,125‰

0,95‰

0,80‰

Winstdeling
Na afloop van het verzekeringsjaar zal een berekening
gemaakt worden van de premierestitutie.
Meer informatie
Meer informatie over de transportverzekering kunt u vinden op
www.modintverzekeringsdienst.nl.
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