MAXITRUCK TRANSPORTPOLIS
INDUVER ontwikkelde, samen met vooraanstaande
verzekeraars, een uniek pakket speciaal voor de
klanten van MaxiTruck.
Dit pakket voorziet in volgende waarborgen :
1.

B.A. AUTO

Deze dekking is de verplichte verzekering van de
burgerlijke aansprakelijkheid voor de lichamelijke
en/of stoffelijke schade aan derden veroorzaakt
door uw trekker of vrachtwagen met bijhorende
oplegger of aanhangwagen.

3. C.M.R. – VERVOERDE GOEDEREN
Volgens de C.M.R.-conventie, bent u als vervoerder
aansprakelijk tegenover de ladingbelanghebbende
of de eigenaar van de goederen die u vervoert.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot +/- 10,00 EUR
per kg lading.
Deze waarborg dekt uw aansprakelijkheid voor het
vervoer van alle soorten goederen, waaronder
temperatuurgecontroleerde lading, bulkgoederen
(ook contaminatie), goederen vervoerd voor eigen
rekening en levend vee.

4. ALLE RISICO VREEMD MATERIEEL

Deze waarborg dekt het rollend materieel dat aan
derden toebehoort wanneer het gesleept wordt door
uw voertuig ( vb. trailers, containerchassis,
containers, flats, enz. ).
De gedekte schade betreft ‘alle risico’s’, waaronder
materiële schade, brand, diefstal, kosten voor redding,
opruiming en vernietiging en dit tot een bedrag
van 45.000,00 EUR in eerste risico.

5. B.A. UITBATING
Als uitbreiding op deze wettelijke dekking hebben we
ook een zgn. ‘sistercar’-dekking voorzien.
2.

Als uitbreiding op de CMR-aansprakelijkheid
verleent deze waarborg ook nog andere
interessante dekkingen :

Deze waarborg dekt gebeurtenissen veroorzaakt
door uw bedrijf, uzelf en uw aangestelden met
lichamelijke of stoffelijke schade aan derden.

RECHTSBIJSTAND AUTO
-

inning rembours

Deze schade kan zich voordoen :

Deze waarborg heeft diverse interessante dekkingen,
zoals :

-

tussentijdse opslag en/of overslag

-

tijdens het werk zelf

-

strafrechtelijke verdediging bij verkeersongeval
en verkeersovertreding

-

kosten voor redding, opruiming en vernietiging

-

tijdens het gebruik van aan u toevertrouwde
voorwerpen zoals vb. heftrucks

-

bagage van de chauffeur

-

burgerlijk verhaal bij materiële schade
en verkeersovertreding

-

onrechtmatige afhouding van vrachtpenningen
ten gevolge van een gedekte schade

-

vervoer door onderaannemers

-

werkbare diefstalclausule

-

cabotage

-

ontbrekende documenten en miszendingen

-

contractuele geschillen ivm. uw voertuig

-

insolventie van derden

-

Rechtsbijstand is eveneens verworven.
Verzekerd bedrag : 1.250.000,00 EUR per schadegeval

repatriëring

Verzekerd bedrag : 100.000,00 EUR per schadegeval
Beperkingen :
Insolventie
Repatriëring

Deze waarborg dekt ook uw aansprakelijkheid
voor eigen heftrucks en voor toevallige garageactiviteiten,
inclusief gebruik van een
dieselpomp en wasstraat.

: 7.500,00 EUR
: 1.250,00 EUR

Toevertrouwde voorwerpen

: 25.000,00 EUR

Rechtsbijstand

: 12.500,00 EUR

6. B.A. NA-LEVERING
Deze waarborg dekt schade veroorzaakt
door uw bedrijf, uzelf en uw aangestelden, met
lichamelijke of stoffelijke schade toegebracht
aan derden, na uitvoering van het werk of na
levering van de goederen.
Verzekerd bedrag : 1.250.000,00 EUR.
Als optie bieden wij u, mits betaling van een kleine
bijpremie, de waarborg beroepsaansprakelijkheid aan.

7. OMNIUM TREKKER
Volledige omniumverzekering in éérste risico voor een
verzekerd bedrag van 25.000,00 EUR (hogere bedragen
zijn mogelijk mits een bijpremie).

MODALITEITEN
1.

2.
3.
4.

vrijstelling : voor de waarborgen BA Auto,
CMR en BA-onderneming (uitbating en
na levering) geldt een basisvrijstelling
van 250 EUR per waarborg.
Voor vreemd materiaal is de vrijstelling 400 EUR.
betaling via domiciliëring.
2 maanden voorschotpremie.
deze voorwaarden en vermelde maandpremie
zijn geldig voor het verzekeringsjaar 2011.

MAXITRUCK
TRANSPORT
POLIS

Voor alle verdere specificaties verwijzen wij naar de
bijzondere en algemene voorwaarden van het
contract.

8 waarborgen
1 prijs :ONZE
505KANTOREN
EUR per maand

De vrijstelling per schadegeval bedraagt 1.250,00 EUR.
Wij voorzien tevens in een onbeperkte tussenkomst
voor depannage- en repatriëringskosten bij schade.
Optioneel kunnen wij ook uw eigen oplegger(s) in
omnium verzekeren.
8. ARBEIDSONGEVALLEN
Is de chauffeur van uw voertuig een werknemer, dan
wordt deze verzekerd tegen arbeidsongevallen conform
de wet op de arbeidsongevallenverzekering.

9070 HEUSDEN (Gent)
MEERSSTRAAT 162
TEL. 09 265 90 90
FAX. 09 225 38 12
www.induver.be
CBFA 10774 A

Voor een zelfstandig chauffeur geldt de waarborg
‘Gemeen Recht’, dwz. dat hij bij een ongeval wordt
vergoed zoals een werknemer en dit voor alle privé-en
beroepsongevallen.
Deze vergoeding wordt gebaseerd op een jaarloon van 22.409,50 EUR.

8500 KORTRIJK
DEERLIJKSESTRAAT 38
TEL. 056 20 26 36
FAX. 056 20 24 29
www.maxitruck.com

MAXITRUCK
TRANSPORTPOLIS
8 waarborgen
1 polis
1 prijs : 505 EUR per maand
MTP/2011/IND/H

