Container- / opleggerverzekering
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Container- / opleggerverzekering
Deze verzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging aan je containers, trailers en opleggers. Daarnaast zijn ook
containers, opleggers en trailers verzekerd die je huurt of die aan jou ter beschikking zijn gesteld.
Voor wie is de Container- / oplegger verzekering?
Deze verzekering is voor bedrijven die eigen containers, trailers en opleggers
gebruiken en/of containers, opleggers en trailers inzetten die gehuurd of
geleend zijn.

Voordelen
-

Containers, opleggers en trailers zijn verzekerd tegen diefstal
en schade.

Heb je gekozen voor een uitgebreide dekking? Dan vergoeden wij bij schade
het volgende:
- Bij verlies de waarde van de containers, opleggers of trailers vlak voor de
schade.
- De reparatiekosten. Als de reparatie tot gevolg heeft dat het beschadigde
object in waarde is gestegen, dan brengen wij deze waardetoename in
mindering op de uitkering.
- Noodzakelijke kosten voor bewaking, takelen, bergen en/of opruimen van
de container(s).
- Kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelplaats.
- Proceskosten en kosten van rechtsbijstand.
- Als het eigen gebrek van het verzekerde object is meeverzekerd krijg je
dit ook vergoed.

-

Ruime dekking voor beschadigingen van buitenaf.

-

Indien gewenst is een beperkte dekking mogelijk (brand en/of
diefstal), vooral interessant voor oudere objecten.

-

Dekking voor eigen gebrek van eigen objecten tot 3 jaar oud
standaard verzekerd.

-

Geen onderverzekering mogelijk.

-

Dekkingsgebied naar keuze.

-

Ondersteuning door deskundige specialisten.

Heb je gekozen voor een beperkte dekking? Dan krijg je de schade ontstaan
door brand en/of diefstal vergoed.

-

Dekking voor schade aan banden door een van buiten komend
onheil.

-

Dekking voor de huur (maximaal € 1.500) van een vervangende
container of oplegger bij een gedekte schade.

Wat krijg je vergoed?
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Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over wat deze verzekering niet dekt. Wij
vergoeden geen schade door
- Opzet van de verzekeringnemer.
- Verlies of beschadiging van de zich in de container bevindende lading.
- Roest, oxidatie en slijtage.
- Atoomkernreacties, inbeslagneming, oorlogen en stakingen.

Wat is de looptijd?
Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering
elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste verlenging heeft je
verzekering een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
De tarieven voor de container- / opleggerverzekering zijn afhankelijk van het
verzekerde bedrag en het dekkingsgebied.

Wij geven je extra service
Weet je niet welke risico’s je loopt? Via je adviseur kan je een vrijblijvend
adviesgesprek met onze Transportspecialist aanvragen. Tijdens dit gesprek
krijg je:

Gratis risicoanalyse
In een gesprek bekijkt de specialist samen met je adviseur welke risico’s
je loopt, hoe groot deze risico’s zijn, hoe vaak zij voorkomen en wat de
gevolgen kunnen zijn.

Advies op maat
Op basis van de risicoanalyse en je wensen bespreek je met je adviseur en
de specialist van a.s.r. welke dekking het beste bij je past.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen onafhankelijke
adviseur adviseert je graag. Kijk voor een verzekeringsadviseur bij jou in
de buurt op www.asr.nl/zakelijk.
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