Logistieke Polis
Transport van begin tot eind verzekerd

Logistieke Polis
Het verzekeren van de logistieke aansprakelijkheid en transportgoederen biedt zekerheid voor ondernemingen die goederen vervoeren of laten vervoeren. Met de evofenedex Logistieke Polis ben je verzekerd voor de schade die je tijdens het transport kunt oplopen. Of het nu gaat om een multinational of
kleinschalige logistiek.
De evofenedex Logistieke Polis is een maatwerkverzekering passend bij onze leden. Je hebt de keuze
uit diverse dekkingen zoals aansprakelijkheid, goederen, mobiele objecten, douaneactiviteiten en port
blockage. Alles op één polis.

Leveringscondities
Je hebt de keuze uit diverse modules die uiteindelijk op één
polis staan. Daardoor heb je dus altijd een maatwerkverzekering voor jouw bedrijf en sluiten de verzekeringen naadloos
op elkaar aan. Je hebt de keuze uit de volgende modules:
Aansprakelijkheid: Bedrijven die logistieke activiteiten verrichten kunnen met deze module de gehele aansprakelijkheid binnen het logistieke proces afdekken. Dit geldt zowel
voor de schade die de werknemer aan derden veroorzaakt,
maar ook milieuschade, SVI, Wegam en de Container Trailer
Aansprakelijkheid.
Goederen: Met een Goederentransportverzekering dek je
materiële schade aan handelsgoederen, gereedschap en onderdelen tijdens het transport.
Mobiele objecten: Met deze module heb je de mogelijkheid
om trailers, vorkheftrucks, kooiapen, palletwagens, enz. mee
te verzekeren op basis van all-risk dekking. Dit is zelfs inclu-

“Zowel voor multinationals
als kleinschalige logistiek.”

sief dekking voor eigen gebrek voor een periode van vijf jaar.
Douaneactiviteiten: De mogelijkheid om de aansprakelijkheid en financiële gevolgschade uit (incorrecte) douanedocumenten mee te verzekeren.
Port blockage: Wordt de haven geblokkeerd met als gevolg
extra kosten, vertraging en/of derving? Dit kun je verzekeren
met de Port blockage module.

Kijk voor meer informatie of een offerteaanvraag op www.ef-v.nl

Voor wie bestemd?
De evofenedex Logistieke Polis is voor onze primaire leden zo-

Jouw voordelen

als handelsbedrijven (import en export), productiebedrijven en
eigen vervoerders, maar ook transportondernemingen, expedi-

•

Eén polis voor meerdere
aansprakelijkheden.

•

Geen discussie onder welke
polis de aansprakelijkheid valt.

•

Provisieloos verzekeren.

•

Van order, naar verzending
tot en met de levering is de
transport verzekerd.

•

Korting op premie met een
opleiding import - export en
incoterms van evofenedex.

teurs, cargadoors, (koel en vries) opslagbedrijven, terminals/
stuwadoors en logistieke dienstverleners. Met de evofenedex
Logistieke Polis ben je altijd verzekerd van een risicodekkend
transport.

Specifiek en uniek
Vanuit de logistieke en bedrijfsmatige behoeften van
onze leden, hebben wij onze producten ontwikkeld. Ondernemers en hun personeel vinden bij ons een compleet assortiment aan specifieke en unieke verzekeringsproducten.
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