Productkaart TVM Binnenvaartverzekering
Onderdeel Tijdverlies uitgebreid

Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de TVM Binnenvaartverzekering onderdeel Tijdverlies
uitgebreid. Welke risico’s zijn verzekerd? Welke risico’s zijn 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 onderdeel Tijdverlies uitgebreid?
Het onderdeel Tijdverlies uitgebreid is een aanvulling op de basisdekking tijdverlies. U ontvangt een vergoeding
voor gemiste inkomsten als het schip hersteld moet worden na een verzekerde schade.

Wat is verzekerd?
Verzekerd zijn de schadeoorzaken zoals verzekerd op het onderdeel Binnenvaart casco. Bijvoorbeeld:
•
storm;
•
onweer;
•
brand;
•
aanvaring;
•
vandalisme.

Welke bedrag is verzekerd?
U verzekert een bedrag per dag als vergoeding voor het stilliggen in verband met een verzekerde schade.
Daarnaast kiest u een maximale uitkeringsduur van 30 of 45 dagen.

Welk eigen risico geldt er?
Er geldt een wachttijd van 14 dagen. Over deze dagen ontvangt u geen vergoeding. Deze wachttijd begint op de
dag dat het vaartuig uit de vaart is genomen voor reparatie.

Wat is niet verzekerd?
Er is geen recht op vergoeding als de reparatie niet plaatsvindt:
•
binnen drie jaar na het ontstaan van de schade aan het vaartuig;
•
binnen de looptijd van de verzekering.

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.

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.
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Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is afhankelijk van:
•
het bedrag per dag dat u verzekert;
•
de uitkeringsduur.
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