“MISAPPROPRIATION”
INCLUSIEF
Clausule nr. CN 214 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw.
d.d. 1 september 2017
(versie d.d. 15 december 2020)
Dit verzekeringscontract dekt alle materiële schade en/of verliezen, die rechtstreeks veroorzaakt zijn aan de verzekerde
goederen en/of zaken door ‘misappropriation’.
Onder ‘misappropriation’ wordt uitsluitend verstaan :
1. het te goeder of te kwader trouw gebruiken van of beschikken over de verzekerde goederen en/of zaken door
een contractspartij van de verzekeringsnemer en/of verzekerde of door de aangestelde en/of uitvoeringsagent van
deze contractspartij, in tegenstelling tot de bestemming waarvoor die contractspartij of die aangestelde en/of
uitvoeringsagent de verzekerde goederen en/of zaken zelf ontving, of met miskenning van de instructies aan hem
gegeven door verzekerde en/of verzekeringsnemer en/of elke andere rechtspersoon of fysieke persoon die
gemachtigd is om dergelijke instructies te geven ;
2. het te goeder of te kwader trouw fysiek of juridisch afleveren van de verzekerde goederen en/of zaken aan om
het even welke rechtspersoon of fysieke persoon door een contractspartij van de verzekeringsnemer en/of
verzekerde of door de aangestelde en/of uitvoeringsagent van deze contractspartij terwijl die contractspartij of die
aangestelde en/of uitvoeringsagent wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze rechtspersoon of fysieke
persoon geen recht had op de aflevering van de verzekerde goederen en/of zaken.
De verzekerde heeft recht op de dekking voor ‘misappropriation’ onder volgende voorwaarden :
1.
2.
3.
4.
5.

De verzekerde is eigenaar en/of heeft de wettelijke eigendomstitel van de goederen en/of zaken; en
De verzekerde heeft een grondige controle/screening uitgevoerd van de contractspartijen; en
De identiteit van de goederen en/of zaken is steeds gevrijwaard tijdens de opslag; en
De goederen en/of zaken zijn onderhevig aan CMA/SMA tijdens de opslag, uitgevoerd door een gereputeerd
onafhankelijk controleorganisme; en
De opslagruimte/magazijn waar de goederen en/of zaken worden opgeslagen, is verzegeld en er wordt op
regelmatige basis toezicht gehouden op de goederen en/of zaken door een gereputeerd onafhankelijk
controleorganisme aangesteld door de verzekerde.

Dit verzekeringscontract verleent geen dekking voor :
-

‘Misappropriation’ gedaan door of ten voordele van de verzekerde;

Voetnoot :
1. De aanwending van deze voorwaarden is strikt voorbehouden voor verzekeringsovereenkomsten onderschreven door effectieve BVT-leden.
2. De toepassing van deze voorwaarden is evenwel niet verplicht en wordt op generlei wijze aanbevolen; het gebruik van andere voorwaarden blijft vrij.
3. Geen enkele variant op deze voorwaarden mag verwijzen naar de BVT.
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-

‘Misappropriation’ in opslagruimtes/magazijnen in eigendom van en/of uitgebaat door en/of beheerd door de
verzekerde en/of de verzekeringsnemer.

De dekking voor ‘misappropriation’ is mogelijk onderhevig aan sublimieten, een jaarlijkse maximale interventielimiet en/of
specifieke vrijstellingen alsook een eventuele bijpremie zoals gespecifieerd in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
Deze clausule heeft voorrang ongeacht alle tegenstrijdige bepalingen in de algemene of bijzondere voorwaarden van deze
polis overeengekomen tussen verzekeraar en verzekerde/verzekeringsnemer.

Voetnoot :
1. De aanwending van deze voorwaarden is strikt voorbehouden voor verzekeringsovereenkomsten onderschreven door effectieve BVT-leden.
2. De toepassing van deze voorwaarden is evenwel niet verplicht en wordt op generlei wijze aanbevolen; het gebruik van andere voorwaarden blijft vrij.
3. Geen enkele variant op deze voorwaarden mag verwijzen naar de BVT.
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