ATTEST

Ik, ondergetekende verzekeraar verklaar dat EKOTRAX NV, Kempenarestraat 50A/B10 te 2860
SINT-KATELIJNE-WAVER bij de volgende maatschappij:
KBC Verzekeringen
Professor Roger Van Overstraetenplein, 2
3000 LEUVEN
een verzekeringspolis T9/81 210 612/0001 heeft afgesloten die tot doel heeft volgende
verantwoordelijkheden te dekken:
• de verantwoordelijkheid van de nationale vervoerder, welke door de Belgische wet van 15 juli 2013
betreffende het vervoer van zaken over de weg geregeld wordt, en
• de verantwoordelijkheid van de internationale vervoerder krachtens de CMR-conventie.
-

Verzekerde kapitalen per voertuigcombinatie en per reis:
• Op de vervoerde goederen: 8,33 STR/kg met een maximum van 375 000,00 €.
• Op vreemd materiaal: ten belope van maximum 56 000,00 € per schadegeval, in eerste risico.

-

Verzekerde goederen:
Allerlei goederen zoals beschreven in paragraaf 2.1 van de Algemene voorwaarden, met inbegrip van
het vervoer van levende planden en snijbloemen, maar met uitsluiting van het vervoer van levende
dieren en zonder afwijking van de bepalingen van paragraaf 1.6 met betrekking tot uitgesloten
goederen.

-

Verzekerde landen:
De Europese Unie, Scandinavië en Zwitserland.
Deze verzekering geldt enkel voor het vervoer dat volledig binnen deze zone gebeurt.

Deze verzekeringspolis heeft als jaarlijkse vervaldatum 01/01 en wordt na deze vervaldatum stilzwijgend
verlengt voor éénzelfde periode behoudens opzeg van de overeenkomst door de verzekeraar of
verzekerde, of een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst wegens schorsing, vernietiging of
beëindiging van de overeenkomst.
Dit attest wordt afgeleverd zonder afbreuk te doen aan de termen, polisvoorwaarden en vrijstellingen van
de verzekeringspolis.

Opgemaakt te Leuven op 4 januari 2016

De verzekeraar,
KBC Verzekeringen
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