AANVULLENDE GOEDERENDEKKING SELLERS INTEREST GSI08

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm
dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede
één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en
clausules maken deel uit van dat geheel.
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UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE

Verzekerde mag in geen geval de koper of diens vertegenwoordiger
in kennis stellen van het bestaan van de ‘Sellers Interest’-dekking.
Het niet voldoen aan deze uitdrukkelijke voorwaarde leidt tot
verval van het recht op schadevergoeding krachtens deze
aanvullende goederendekking.
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DEKKING

Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden
en clausules als genoemd op het polisblad, alsmede de hierboven
vermelde uitdrukkelijke voorwaarde en de uitsluitingen genoemd
in artikel 4 van deze aanvullende goederendekking, Sellers Interest
zoals hieronder omschreven.
‘Sellers Interest’
Hieronder wordt verstaan het belang dat verzekerde kan hebben
indien de zaken die niet voor haar risico reizen niet of beschadigd
aankomen en de koper als gevolg daarvan weigert de overeengekomen koopsom geheel of gedeeltelijk te voldoen dan wel zijn
verplichtingen inzake averij grosse of andere kosten niet nakomt.
Verzekerde gevaren
Verzekeraar is alleen dan tot vergoeding van een gedekte schade
gehouden indien:
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3.2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Verzekerde
De dekking volgens deze aanvullende goederendekking geldt
alleen voor de op het polisblad of certificaat genoemde
verzekeringnemer of een andere specifiek hiervoor op het
polisblad of certificaat genoemde verzekerde.
(definitie verzekerde) van de verzekeringsvoorwaarden is in het
kader van deze aanvullende goederendekking niet van toepassing.
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a de zaken verloren dan wel beschadigd zijn als gevolg van een
gevaar, gedekt onder de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden of bepalingen en
b de koper ingebreke blijft om de overeengekomen koopprijs geheel
of gedeeltelijk te betalen of indien de koper zijn verplichtingen
inzake averij grosse of andere kosten niet nakomt en
c de vordering op de koper niet verrekenbaar is.
Schadevergoeding
De schadevergoeding op grond van deze aanvullende goederendekking geschiedt onafhankelijk van enige schadevergoeding
volgens andere op het polisblad van toepassing verklaarde
voorwaarden en bepalingen. Naast de uitsluitingen genoemd in de
betreffende artikelen van de op het polisblad vermelde
voorwaarden is van de dekking van deze aanvullende goederendekking tevens uitgesloten:

UITSLUITINGEN

Naast de uitsluitingen in de betreffende artikelen van de op het
polisblad vermelde Algemene verzekeringsvoorwaarden en
verzekeringsvoorwaarden is van de dekking tevens uitgesloten:
Opslag of vervoerskosten
opslag of vervoerskosten in geval van terugzending of doorzending
van de zaken.

SCHADE

Verplichtingen in geval van schade
In aanvulling op de verplichtingen genoemd in artikel 4.1 van de
verzekeringsvoorwaarden:
j mag verzekerde in geen geval de rechten uit deze Sellers Interest
dekking overdragen aan anderen dan aan verzekeraar;
k dient verzekerde alle rechten en vorderingen die hij op de koper
of derden heeft op verzoek van verzekeraar aan hem over te
dragen.

OPGAVE AAN VERZEKERAAR

Opgave van de onder deze aanvullende goederendekking vallende
transporten dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen
van de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden.
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