Productkaart TVM Binnenvaartverzekering
Algemeen en rubriek Binnenvaart casco
Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de TVM Binnenvaartverzekering. Wat is verzekerd? Wat is
niet verzekerd? Wat mag u van TVM verwachten? Wat zijn uw verplichtingen? Welke factoren hebben
invloed op de premie?
Deze productkaart is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze productkaart is een verkorte
en vereenvoudigde versie van de informatie uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk
leidend. Aan de inhoud van deze productkaart kunt u daarom geen rechten ontlenen.

Wilt u meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden. Daarin staat informatie over de dekking, de premie en eventuele uitsluitingen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat is de TVM Binnenvaartverzekering?
Stel, u heeft een aanvaring met uw vaartuig. Met de TVM Binnenvaartverzekering heeft u dekking voor de
materiële schade aan uw eigen vaartuig.
Behalve u zelf, kan ook een andere partij schade krijgen. Voor de schade van die andere partij kunt u
aansprakelijk zijn. Met de TVM Binnenvaartverzekering heeft u dekking voor de financiële gevolgen van schade
die door aanvaring met uw vaartuig is veroorzaakt aan anderen.
Naast het onderdeel Binnenvaart casco, kunt u er voor kiezen meerdere onderdelen af te sluiten.

Hoe kunt u de TVM Binnenvaartverzekering samenstellen?
U kunt uw binnenvaartverzekering samenstellen door een keuze te maken uit een aantal onderdelen. U moet
voor uw vaartuig in ieder geval het onderdeel binnenvaart casco afsluiten. Met dit onderdeel bent u verzekerd
voor schade aan uw vaartuig en schade die u aan anderen toebrengt door aanvaring.
De binnenvaartverzekering kan worden samengesteld uit de volgende onderdelen:
•
Binnenvaart casco.
•
Binnenvaart inboedel.
•
Binnenvaart rechtsbijstand.
•
Tijdverlies uitgebreid.
Informatie over de inhoud van de diverse onderdelen kunt u lezen in de productkaarten van het betreffende
onderdeel.

Wat is verzekerd?
Onder de rubriek Binnenvaartverzekering casco is het volgende verzekerd:
Casco
Uw vaartuig is verzekerd voor schade door alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.
Bijvoorbeeld:
•
storm;
•
onweer;
•
brand;
•
diefstal;
•
aanvaring;
•
vandalisme.
Behalve uw vaartuig (met daarbij ook de motorinstallatie, uitrusting en inventaris) is ook één bijboot verzekerd.
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Aanvaringsaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor materiële schade aan anderen, die met uw vaartuig door aanvaring wordt
veroorzaakt.
Vervangende schipper
Verzekerd zijn de kosten voor het onderweg vervangen van de schipper als deze bijvoorbeeld komt te overlijden
of ernstig ziek wordt voordat de reisbestemming van de lading wordt bereikt.
Basisdekking tijdverlies
U ontvangt een vergoeding voor gemiste inkomsten als het vaartuig hersteld moet worden na een schade of bij
totaal verlies.

Welke schade is verzekerd?
Verzekerd is de schade aan uw vaartuig en de aansprakelijkheid voor materiële schade aan anderen door
aanvaring.

Waar bent u verzekerd?
Het verzekeringsgebied omvat alle bevaarbare wateren in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en de Donaulanden. De Donau mag bevaren worden tot aan Mohacs.
Het is mogelijk het vaargebied uit te breiden. Hiervoor moet u overleg met ons hebben.

Welke eigen risico’s gelden er?
Het eigen risico is afhankelijk van één of meerdere factoren, te weten:
•
soort vaartuig.
•
tonnage.
•
verzekerde som.
•
motorvermogen.
Het eigen risico kan variëren van € 500 tot € 3.500 per gebeurtenis.
Er is geen eigen risico voor schade aan derden door aanvaring, tenzij anders met u afgesproken.

Wat is niet verzekerd?
In alle gevallen is onder andere uitgesloten schade:
•
die is ontstaan door ander gebruik van het verzekerde vaartuig dan wij met u zijn overeengekomen;
•
ontstaan met goedvinden van een verzekerde of door opzet;
•
waarbij is gefraudeerd;
•
door atoomkernreacties;
•
door molest;
•
door inbeslagname door een Nederlandse of buitenlandse overheid.
Onder de dekking Casco is onder andere uitgesloten schade:
•
aan de lading van het vaartuig;
•
ontstaan terwijl degene die het vaartuig bestuurt te veel alcohol heeft genuttigd;
•
door vorst en/of stukvriezen, behalve als u er alles aan heeft gedaan dit te voorkomen;
•
door normale slijtage;
•
aan een bijboot die sneller kan varen dan 70 km/u.
Onder de dekking Aanvaringsaansprakelijkheid is onder andere uitgesloten schade:
•
in verband met overlijden en letsel;
•
ontstaan terwijl degene die het vaartuig bestuurt te veel alcohol heeft genuttigd;
•
door een bijboot die sneller kan varen dan 70 km/u.

Wat mag u van TVM verzekeringen verwachten?
Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is voor ons belangrijk dat
wij de oorzaak en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Als het nodig is schakelen wij een expert
in.

blad 2 van 3

Wat zijn uw verplichtingen?
•
•
•
•
•
•
•

u geeft aan ons volledige en juiste informatie;
u laat het ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie. Denk hierbij
aan een adreswijziging of verandering in uw bedrijfssituatie;
u betaalt op tijd de premie;
u doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken;
in geval van schade meldt u dit zo spoedig mogelijk aan ons en stuurt u de door u ontvangen informatie
direct door naar ons;
voor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid en legt u geen verklaringen en
dergelijke af die de belangen van u en ons kunnen schaden;
indien nodig doet u aangifte bij politie.

Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is afhankelijk van:
•
de verzekerde som;
•
de tonnage;
•
het motorvermogen.

Welke korting geldt er in verband met het schadeverloop?
Wij geven een korting op de cascopremie die afhankelijk is van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gevaren.
Vaart u een jaar zonder schade dan wordt uw korting hoger. Heeft u in een jaar wel een schade dan wordt uw
korting lager. Maximaal kan er 30% korting worden behaald.
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