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De module port blockage moet te allen tijde gelezen worden samen met de voorwaarden:
Algemene Voorwaarden MS Amlin Multi Line Insurance (AV 20-001/0).

Artikel 1
Verzekerden
1.1

Verzekerd zijn:

1.1.1

de verzekeringnemer,

1.1.2

andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen.

Artikel 2
Verzekerd belang
2.1

Deze verzekering heeft betrekking op:

2.1.1

Bedrijfsschade bestaande uit:
Gederfde winst, zijnde het resultaat van de door het verzekerd voorval gemiste inkomsten verminderd met alle
kosten die verzekerde had moeten maken en/of heeft gemaakt teneinde die inkomsten te bewerkstelligen, die na een
verzekerde gebeurtenis ten laste van verzekerde komt.

Artikel 3
Voorwaarde voor dekking
Voorwaarde voor dekking onder deze verzekering is dat het schadeveroorzakend evenement zich tijdens de looptijd
van de verzekering plaatsvindt. In afwijking van hetgeen op het polis-blad is vermeld, zal, in geval van tussentijdse
opzegging van een van de partijen, de dekking beperkt zijn tot een maand na afloop van de polis.

Artikel 4
Dekking

4.1

Deze verzekering dekt de bedrijfsschade, als omschreven in artikel 2.1.1., die voor verzekerde ontstaat als gevolg
van een gebeurtenis die resulteert in de blokkade van de verzekerde terminal / haven als gevolg van:
> het zinken of stranden van een schip aan de kade:
> de onmogelijkheid van schepen om toegang te krijgen tot de kade, mits deze onmogelijkheid niet is veroorzaakt
door enig opzettelijk en/of bewust roekeloos handelen en/of nalaten van verzekeringnemer en/of verzekerde of
degenen voor wie zij aansprakelijk is/zijn vanwege artikel 6:170 en/of 6:171BW.
Onder deze polis is sprake van een schade als gevolg van een van bovengenoemde gebeurtenissen of een reeks
van dit soort gebeurtenissen die een en dezelfde oorzaak hebben.

4.2

De onder 4.1 omschreven gebeurtenis moet resulteren in de (geheel of gedeeltelijke) onmogelijkheid om de
verzekerde activiteiten uit te voeren.

Artikel 5
Schade
5.1

Schademelding

5.1.1

Verzekerde is verplicht om verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis te stellen van iedere
gebeurtenis waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. Deze verplichting vervalt
wanneer het bedrag van de schadevergoeding beneden het in de polis vermelde eigen risico blijft, als ook wanneer
verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te nemen.
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5.1.2

Verzekerde en degenen die namens verzekerde handelen zijn verplicht maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig
zijn om de schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat alle rechten die verzekerde
tegenover zijn contractuele wederpartij (met betrekking tot gebruik van de kade), de schadeveroorzakende partij of
anderen heeft, in stand blijven.

5.1.3

Verzekerde bevordert een snelle afwikkeling van de schade door binnen redelijke termijn gevraagd en ongevraagd
alle beschikbare documenten in handen van de verzekeraar, dan wel de eventueel ingeschakelde expert te stellen,
zoals alle boeken, aantekeningen, facturen en andere bescheiden welke voor de beoordeling van de schade en/of
kosten van belang zijn.

5.1.4

Verzekerde is aansprakelijk voor de schade welke verzekeraars lijden doordat verzekerde een of meer van de
genoemde verplichtingen in artikel 5.1.1 tot en met artikel 5.1.3 niet is nagekomen en de eventuele uitkering door
verzekeraars mag dienovereenkomstig verminderd worden. De in dit artikel neergelegde regeling is eveneens van
toepassing wanneer de verzekerde terugkomt op het aanvankelijk genomen besluit de schade conform artikel 5.1.1
voor eigen rekening te nemen.

5.1.5

Elk recht op uitkering komt te vervallen, wanneer verzekerde een of meer van de hem in artikelen 5.1.1 tot en met
5.1.3 opgelegde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het
verval van recht op uitkering niet rechtvaardigt.

5.2

In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen verhaal op verzekeringnemer en/of
verzekerde, tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade heeft / hebben veroorzaakt met opzet in de zin van
artikel 16.1 van de verzekeringsvoorwaarden AV 20-001/0.

5.3

Met betrekking tot verjaring van de vordering van verzekerde wordt verwezen naar artikel 14 van de
verzekeringsvoorwaarden AV 20-001/0.

Artikel 6
Eigen risico
Het op het polisblad of het laatst afgegeven aanhangsel genoemde eigen risico (in dagen) geldt per gebeurtenis en
gaat in op het moment van het ongeval en loopt door tot 24:00 uur van de laatste dag van voornoemd eigen risico.

Artikel 7
Uitsluitingen

7.1

Van deze verzekering is uitgesloten schade ontstaan door onmogelijkheid van het schip om toegang te krijgen tot de
kade, veroorzaakt door:
> laag water;
> hoog water;
> ijs / ijsgang;
> door de autoriteiten opgelegd(e) vaarverbod(en).

7.2

Oorlogsrisico en stakersrisico

7.2.1

Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
> oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand;
> uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de
schade in vredestijd is ontstaan;
> neming en aanhouding op last van hoger hand.

7.2.2

Onder stakersrisico met betrekking tot werknemers, uitzendkrachten van verzekerde of door haar ingeschakelde
hulppersonen wordt verstaan:
> gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en anderen die toegang tot het bedrijf
van verzekerde wordt ontzegd en arbeidsonlusten;
> werkonderbreking;
> stiptheidsacties;
> gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
> oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en ander voor zover niet vallende onder oorlogsrisico;
> terrorisme.
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7.3

Verzakking van de kade
Uitgesloten is verzakking van de kade en/of terminal evenals de gevolgen daarvan, tenzij de verzakking plotseling,
onbedoeld en onverwacht is.

7.4

Uitval van laad- / losgerei
Tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd is uitgesloten schade als gevolg van het op, om wat voor reden dan ook, enigerlei
wijze uitvallen van kranen en/of alle andere middelen die verzekerde gebruikt voor het laden en/of lossen.
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