Enkel te gebruiken met de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004
“STAKINGS- en OPROERRISICO’S”
Clausule CN400 van de Belgische Vereniging van Transportverzekeraars v.z.w. dd. 27 mei 2004

VERZEKERDE RISICO’S
1.

Onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in artikel 2 hierna en tegen betaling van
een bepaalde, overeen te komen of desnoods te arbitreren premie, dekt deze verzekering
zonder franchise het verlies en/of de schade rechtstreeks aan de verzekerde goederen
en/of zaken veroorzaakt door :
1.1.stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een volksoploop, lock-out of onlusten
voortkomend uit arbeidsgeschillen;
1.2.iedere terrorist of iedere andere persoon, die handelt uit politieke overwegingen.

UITSLUITINGEN
2. In afwijking van alle tegenstrijdige wettelijke en/of contractuele bepalingen doch zonder
afbreuk te doen aan de uitsluitingen zoals voorzien in de bijzondere en algemene
voorwaarden van de polis (behalve de uitsluitingen waarvoor deze clausule dekking
geeft), geeft deze verzekering geen dekking voor verlies, schade, aansprakelijkheid en/of
kosten :
-

veroorzaakt door de gebeurtenissen voorzien in artikel 11.2.5.1 van de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004;

-

die voortkomen uit het eigen gebrek of de aard van de verzekerde goederen en/of
zaken, tenzij het verlies en/of de schade een rechtstreeks gevolg is van een onder
artikel 1 opgesomd risico;

-

met betrekking tot de risico’s vermeld in de laatste in voege zijnde clausule van de
BVT : “Uitsluiting van Radioactieve Besmetting, van Chemische, Biologische,
Biochemische en Elektromagnetische Wapens, en Uitsluiting van Abandonnement van
Radioactieve Goederen”.

3. Slechts materieel verlies van en/of schade aan de verzekerde goederen en/of zaken komt
ten laste van de verzekeraars. Zijn onder meer uitgesloten :
-

opslag- en andere verblijfkosten;

-

elke vergoeding voor vertraging in de aankomst van de verzekerde goederen en/of
zaken en het koersverschil dat hiermee kan gepaard gaan, met uitzondering echter van
de uitgaven voortkomend uit vertraging die in averij-grosse worden opgenomen door
toepassing van de York-Antwerp-Rules, van kracht op het ogenblik dat het
schadegeval zich voordoet;
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- elk verlies en/of schade ontstaan door een in- of uitvoerverbod.
ABANDONNEMENT, OPRUIMINGS-, LICHTINGS- EN VERNIETIGINGSKOSTEN :
4

De bepalingen van artikels 12 en 13 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen
dd. 20.04.2004 zijn van toepassing, doch abandonnement kan slechts ingeroepen worden
enkel in de gevallen van materiële schade en/of verliezen voor ten minste ¾ van de
waarde indien die voortvloeien uit een gevaar verzekerd door deze clausule.

DUUR VAN DE RISICO’S
5.1 De risico’s ten laste van verzekeraars vangen aan op het moment waarop de verzekerde
goederen en/of zaken het magazijn verlaten op de plaats waar de verzekerde reis
aanvangt, blijven van kracht tijdens het normaal verloop van transport en eindigen in
ieder geval naargelang wat zich eerst voordoet :
5.1.1

hetzij overeenkomstig de bepalingen vermeld in de polis,
5.1.2 hetzij op het ogenblik van aflevering in het magazijn van de bestemmeling of
een ander magazijn of andere opslagplaats ter eindbestemming zoals vermeld
in de polis,
5.1.3 hetzij op het ogenblik van aflevering in eender welk ander magazijn of
opslagplaats, hetzij vóór hetzij op de plaats van eindbestemming zoals vermeld
in de polis, die verzekerde verkiest te gebruiken hetzij voor opslag buiten het
normaal verloop van transport, hetzij voor verdeling of voor distributie,
5.1.4 hetzij voor zeevervoer na verloop van 60 dagen te rekenen vanaf middernacht,
plaatselijke tijd, op de dag van beëindiging van het lossen van de verzekerde
goederen en/of zaken uit het zeeschip in de eindlossingshaven,
5.1.5 hetzij voor luchtvervoer na verloop van 30 dagen te rekenen vanaf
middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van beëindiging van het lossen van de
verzekerde goederen en/of zaken uit het vliegtuig in de eindlossingsluchthaven.

5.2 Verlenging van de duur van de risico’s
De verlenging van de duur van de risico’s vermeld in punt 5.1 :
5.2.1 wordt niet toegestaan met betrekking tot dekking van verlies en/of schade aan de
verzekerde goederen en/of zaken veroorzaakt door iedere terrorist of iedere andere
persoon, die handelt uit politieke overwegingen;
5.2.2 met betrekking tot dekking van verlies en/of schade aan de verzekerde goederen
en/of zaken veroorzaakt door stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een
volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen, dient aan de
verzekeraars gevraagd te worden hetzij bij aanvaarding van het risico, hetzij vóór
het verstrijken van de termijn van respectievelijk 60 of 30 dagen. Deze verlenging
kan door de verzekeraars worden toegestaan mits betaling van een overeen te
komen of desnoods te arbitreren bijpremie.
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5.3 Afwijking of wijziging van de reis door de vervoerder
Wanneer, ingevolge de uitoefening van een recht door het vervoerscontract toegekend
aan de vervoerder, de reis beëindigd wordt in een andere haven of op een andere plaats
dan deze in de polis aangeduid, en voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden
zodra de verzekerde er kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen of
desnoods te arbitreren bijpremie, zal de verzekering doorlopen tot op het ogenblik dat de
goederen verkocht en op de plaats van lossing geleverd zijn, zonder evenwel af te wijken
van de bepalingen van punten 5.1 en 5.2 hierboven.
Indien de verzekerde goederen niet verkocht zijn, doch verder vervoerd worden naar de
in de polis aangeduide bestemming of naar eender welke plaats, zal de verzekering van
kracht blijven tot bij aflevering in het magazijn op eindbestemming, zonder evenwel af te
wijken van de bepalingen van punten 5.1 en 5.2 hierboven.
5.4 Wijziging van de reis door de verzekerde
Voor zover de verzekeraars hiervan onmiddellijk verwittigd worden en tegen betaling van
een overeen te komen of desnoods te arbitreren bijpremie, zal de verzekering aan overeen
te komen voorwaarden doorlopen voor elke door de verzekerde besliste reiswijziging,
zonder evenwel af te wijken van de bepalingen van punten 5.1 en 5.2 hierboven.
SLOTBEPALINGEN
6.

De geschillen tussen verzekerde en verzekeraars zullen beslecht worden volgens de
bepalingen van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004; het
Belgisch recht is van toepassing.
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