Productkaart TVM vrachtautopakketverzekering
Algemeen en rubrieken WA en Werkrisico
Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de TVM vrachtautopakketverzekering. 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.

Hoe kan de TVM vrachtautopakketverzekering worden samengesteld?
U kunt uw vrachtautopakketverzekering samenstellen door een keuze te maken uit een aantal rubrieken. U moet
voor uw vrachtauto in ieder geval de rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid afsluiten. Met deze rubriek heeft u
dekking voor schade die met uw vrachtauto aan anderen is toegebracht.
De vrachtautopakketverzekering kan worden samengesteld uit de volgende rubrieken:

wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM), deze is wettelijk verplicht als u een vrachtauto heeft
(Rubriek II)

werkrisico, voor schade tijdens het laden/lossen van spullen (Rubriek III)

casco, voor schade aan uw vrachtauto (Rubriek IV)

casco laad-/losmaterieel, voor schade aan uw laad-/losmaterieel (Rubriek V)

auto-elektronica, voor schade aan elektronica in uw vrachtauto (Rubriek VI)

extra bedrijfskosten, kosten gedurende de reparatie van uw vrachtauto (voor bv vervangend vervoer)(Rubriek
VI)

chauffeursbagage, voor beschadiging van spullen van de chauffeur (Rubriek VIII)

ongevallen inzittenden, uitkering voor bestuurder of inzittenden bij letsel of door overlijden als gevolg van een
ongeval. Er is ook een uitkering als u niet volledig hersteld als gevolg van het ongeval (Rubriek IX)

schadeverzekering inzittenden, uitkering voor bestuurder en inzittenden. De uitkering dekt de werkelijk
geleden schade van de bestuurder en inzittenden (Rubriek X)

rechtsbijstand, juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding (Rubriek XI)
Informatie over de inhoud van de diverse rubrieken kunt u lezen in de diverse productkaarten.

Wat is de TVM vrachtautoverzekering?
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw vrachtauto. De andere partij heeft schade. Daarvoor bent u aansprakelijk.
Met de TVM vrachtautopakketverzekering heeft u dekking voor de financiële gevolgen van schade die is
veroorzaakt met uw vrachtauto.
In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is vastgelegd dat u als eigenaar van een
vrachtauto verplicht bent een aansprakelijkheidsverzekering voor uw vrachtauto af te sluiten. Zonder deze
verzekering bent u strafbaar.
Naast de rubriek tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) kunt u er voor kiezen meerdere rubrieken bij te sluiten.

Wat is verzekerd?
Wettelijke aansprakelijkheid
De rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht als u een vrachtauto heeft. Deze biedt dekking voor schade
die met uw vrachtauto is veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan daarbij gaan om materiële
schade of letselschade.
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Materiële schade
Schade waarbij het gaat om kapotte spullen of blikschade.
Letselschade
Schade waarbij personen gewond zijn geraakt of zijn overleden.
Onder de rubriek Wettelijke Aansprakelijk is tevens dekking voor:

hulpverlening na ongeval

schade door aanhangers, gekoppeld aan uw vrachtauto

schade door slepen als vriendendienst
Met de rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen vrachtauto.
Werkrisico (Rubriek III)
U kunt uw vrachtauto verzekeren voor schade door werkmaterieel die op uw vrachtauto is gemonteerd.
Bijvoorbeeld een laad-, losklep of laadkraan. Het werkrisico geeft dekking voor schade aan anderen bijvoorbeeld:

door laden

door lossen

aan ondergrondse eigendommen van anderen

Welke schade is verzekerd?
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt:

met uw vrachtauto aan anderen

met de gekoppelde aanhanger/oplegger aan anderen

aan inzittenden

Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in Europa, Turkije, Israël, Tunesië en Marokko.
Het is mogelijk om het verzekeringsgebied te beperken tot:

Nederland

Benelux

Benelux + Duitsland

Welke verzekerde bedragen zijn er?
De rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid en de rubriek Werkrisico hebben de volgende verzekerde bedragen:

schade aan spullen € 2.500.000

schade aan personen € 6.000.000

schade aan ondergrondse eigendommen van anderen € 50.000

Welke eigen risico’s gelden er?
De rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid heeft een eigen risico van:

€ 750

als u buiten het opgegeven verzekeringsgebied rijdt geldt een extra eigen risico van € 2.500
Bij de rubriek Werkrisico heeft u geen eigen risico.

Wat is niet verzekerd?
Algemeen is onder andere uitgesloten schade:

die is veroorzaakt door een bestuurder die geen toestemming had om gebruik te maken van uw vrachtauto

door ander vervoer dan vermeld in de aanvraag

door vervoer van gevaarlijke stoffen, tenzij dit is meeverzekerd

die opzettelijk is veroorzaakt

waarbij is gefraudeerd

veroorzaakt door deelname aan wedstrijden

terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft

als u de vrachtauto gebruikt voor rijlessen

als u de vrachtauto gebruikt voor het vervoer van personen tegen betaling

als gevolg van het gebruik van alcohol, geneesmiddelen en verdovende middelen
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Onder de rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid is onder andere uitgesloten:

schade aan uw vrachtauto

materiële schade en letselschade van de bestuurder van uw vrachtauto
Onder de rubriek Werkrisico is onder andere uitgesloten schade:

aan de vervoerde spullen

door heiwerkzaamheden

Wat mag u van TVM verzekeringen verwachten?
Nadat u de schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is voor ons belangrijk
dat wij het ontstaan en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Als het nodig is schakelen wij een
expert in.
Het proces om letselschade af te handelen, is vaak complex en gevoelig. Daarom zijn hiervoor regels opgesteld:
de Gedragscode Behandeling Letselschade. Wij houden ons aan deze gedragscode.

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 of omstandigheden. 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 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 benadelen
indien nodig doet u aangifte bij politie

Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie voor de rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid voor uw vrachtauto is afhankelijk van:

het gewicht van uw vrachtauto

het verzekeringsgebied

het aantal schadevrij gereden jaren
De premie voor de rubriek Werkrisico is een premie per vrachtauto.

Welke korting geldt er in verband met het schadeverloop?
Op de rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid is een korting mogelijk die afhankelijk is van het aantal jaren dat u
schadevrij heeft gereden. Rijdt 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 een korting van 50% worden behaald.

Disclaimer
Deze productkaart is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze productkaart is een verkorte en vereenvoudigde
informatie uit de Polisvoorwaarden. De Polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.
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