
1. Burgerlijke aansprakelijkheid auto 
Als uitbreiding op deze wettelijk verplichte verzekering, 
wordt er een dekking “sistercar” voorzien.

2. Rechtsbijstand auto
Deze waarborg geeft voor een verzekerd bedrag van 
125.000,00 euro per schadegeval diverse dekkingen 
zoals strafrechtelijke verdediging bij verkeersongeval en 
verkeersovertreding, burgerlijke verhaal, contractuele 
geschillen i.v.m. uw motorrijtuig, en voor een bedrag van 
telkens 25.000,00 euro een dekking insolventie van derden 
en repatriëring.

3. CMR – vervoerde goederen
Volgens de CMR-conventie bent u als vervoerder 
aansprakelijk tegenover de ladingbelanghebbende 
of de eigenaar van de goederen die u vervoert. 
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot +/- 10 euro per kg.
Deze waarborg dekt uw aansprakelijkheid voor het vervoer 
van alle soorten goederen, waaronder ook temperatuur 
gecontroleerde lading, bulkgoederen (ook contaminatie), 
goederen vervoerd voor eigen rekening en levend vee.
Er worden diverse interessante dekkingen aangeboden 
zoals, vervoer door onderaannemers, opruimings-, 
vernietigings-, bergings- en repatriëringskosten, 
tussentijdse overslag, bagage van de chauffeur, cabotage, 
onrechtmatige afhouding van vrachtpenningen …

4. Vreemd materiaal
Het rollend materiaal (opleggers, aanhangwagens en 
chassis) dat aan derden toebehoort wordt tot een bedrag 
van 45.000,00 euro in eerste risico, in “alle risico’s” 
verzekerd (containers op chassis genieten van de dekking 
klaarblijkelijke ongevallen en diefstal).

5. Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
Deze waarborg dekt gebeurtenissen veroorzaakt door 
uw bedrijf, uzelf en uw aangestelde, met lichamelijke of 
stoffelijke schade aan derden. Een beschadiging aan 
laad- en losmateriaal dat toebehoort aan derden en 
door verzekerde gebruikt worden in het kader van uit te 
voeren laad- of losverrichtingen is tot 25.000,00 euro 
per schadegeval verzekerd. Rechtsbijstand is 
eveneens verworven.

6. Burgerlijke aansprakelijkheid na levering
Deze waarborg dekt schade veroorzaakt door uw bedrijf, 
uzelf en uw aangestelde, met lichamelijke of stoffelijke 
schade toegebracht aan derden, na uitvoering van het 
werk of na levering van de goederen. 

7. Arbeidsongevallen
Is de chauffeur van uw voertuig een werknemer, dan wordt 
deze verzekerd tegen arbeidsongevallen conform de wet 
op de arbeidsongevallenverzekering.
Voor een zelfstandige chauffeur geldt de waarborg 
‘Gemeen Recht’, d.w.z. dat hij bij een ongeval wordt 
vergoed zoals een werknemer, en dit voor alle privé- en 
beroepsongevallen. Deze vergoeding is gebaseerd op een 
jaarloon van 24.000,00 euro.

Globale Transport Polis
verzeker u met de unieke polis  
met 7 waarborgen voor familiale vervoerders 

415,00 euro per maand Uitgebreide voorwaarden1 polis, 7 waarborgen

Modaliteiten
1. Vrijstelling: voor de waarborgen BA-auto, CMR  en BA-onderneming 

(uitbating en na levering)  geldt  een basisvrijstelling van 250,00 euro  
per waarborg. Voor vreemd materiaal bedraagt de vrijstelling  
400,00 euro.

2. Betaling via domiciliëring.
3. Deze voorwaarden en de maandpremie per voertuig zijn geldig voor het  

verzekeringsjaar 2017.
Voor alle verdere specificaties verwijzen wij naar de bijzondere en 
algemene voorwaarden van het contract.

induver Antwerpen nv

Justitiestraat 30 
B-2018 Antwerpen 
T +32 3 241 06 06
FSMA-nr: 016880 A 

induver Gent nv

Meersstraat 162 
B-9070 Heusden
T +32 9 265 90 90
FSMA-nr: 10774 A 

induver Hasselt nv

Marktplein 9 bus 22 
B-3550 Heusden-Zolder 
T +32 11 30 09 30
FSMA-nr: 013911 A 


