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Boetes  

Boetes die aan U of bemanningsleden worden opgelegd en die U verplicht bent te vergoeden voor te 
weinig of te veel geleverde lading, nalaten om aan de voorschriften te voldoen met betrekking tot 
aangifte van goederen of documentatie van de lading, onvoorziene lozing of ontsnapping van olie of 
andere stoffen uit het verzekerde vaartuig, inbreuk op eventuele immigratiewetgeving of regulering, 
smokkelen of enige inbreuk door de kapitein of de bemanning op enige douanewetgeving of verordening 
met uitzondering van die met betrekking tot de op het vaartuig vervoerde lading.  

OverdraagbareBesmettelijke ziekten aan boord van Uw vaartuig Aanvullende kosten die U oploopt als 
direct gevolg van de uitbraak van een besmettelijke overdraagbare ziekte aan boord van Uw vaartuig, 
inclusief quarantaine- en desinfectiekosten, en het nettoverlies voor U (boven Uw kosten zonder de 
uitbraak) voor brandstof, verzekering, lonen, opslag, voorraden, provisies en havenrechten.  

 

Uitleg 

Deze wijziging weerspiegelt de herziene terminologie en beperking van de dekking die in de bredere 
verzekeringsmarkt zijn aangenomen met betrekking tot aansprakelijkheden die voortvloeien uit 
overdraagbare ziekten.  

 

 

17. Besmettelijke Overdraagbare ziekten aan boord van Uw vaartuigen Alle aansprakelijkheden, kosten 
en uitgaven die verband houden met de uitbraak van een besmettelijke overdraagbare ziekte die niet 
aan boord van Uw vaartuig plaatsvindt, tenzij de dekking hierboven specifiek anderszins uiteengezet is 
onder een schriftelijk artikel onder ‘Uw dekking’ of tenzij dit schriftelijk door Ons is overeengekomen.  

Aanvullende kosten die worden gemaakt in verband met handel met een haven waarvan het lid wist of 
had moeten weten dat die kosten waarschijnlijk zouden worden gemaakt.  

Deze clausule is van cruciaal belang en heeft voorrang op alles wat in deze verzekering is opgenomen en 
daarmee niet in overeenstemming is.  

Deze verzekering sluit dekking uit voor claims boven de US$ 10 miljoen die voortvloeien uit een incident 
dat betrekking heeft op:  

1) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de overdracht 
of vermeende overdracht van:  

a) coronavirusziekte (COVID-19);  

b) ernstig acuut respiratoir syndroom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2); of  

c) elke mutatie of variatie van SARS-CoV-2;  

of van vrees voor of dreiging van a), b) of c) hierboven;  
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2) elke aansprakelijkheid, kosten of uitgaven voor het identificeren, opruimen, ontgiften, verwijderen, 
controleren of testen van a), b) of c) hierboven;  

3) elke aansprakelijkheid voor of verlies, kosten of uitgaven voortvloeiend uit inkomstenverlies, 
huurverlies, bedrijfsonderbreking, marktverlies, vertragingen of enig indirect financieel verlies, hoe dan 
ook beschreven, als gevolg van een van de bovenstaande punten a), b) of c) of de vrees voor of de 
dreiging daarvan.  

Alle andere voorwaarden en beperkingen van de verzekering blijven ongewijzigd.  

Ingeval de Wereldgezondheidsorganisatie ('WHO') een uitbraak van een overdraagbare ziekte heeft 
aangemerkt als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (een 
'Afgekondigde Overdraagbare Ziekte' [Declared Communicable Disease]), bent u niet verzekerd voor 
verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit een overdracht of 
vermeende overdracht van de afgekondigde overdraagbare ziekte. 

1. Deze uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid waarbij de aansprakelijkheid 
rechtstreeks voortvloeit uit een geïdentificeerd geval van een overdracht van een afgekondigde 
overdraagbare ziekte en wanneer u bewijst dat het geïdentificeerde geval van een overdracht plaatsvond 
vóór de datum van vaststelling door de WHO van de afgekondigde overdraagbare ziekte.  

2. Maar zelfs als aan de vereisten van lid 1 wordt voldaan, wordt er geen dekking verleend voor: 

A. aansprakelijkheid, kosten of uitgaven om de afgekondigde overdraagbare ziekte te identificeren, te 
saneren, te ontgiften, te verwijderen, te bewaken of te testen, ongeacht of de maatregelen preventief of 
herstellend zijn; 

B. aansprakelijkheid voor of verlies, kosten of uitgaven voortvloeiend uit inkomstenderving, verlies van 
huur, bedrijfsonderbreking, marktverlies, vertraging of enig indirect financieel verlies, hoe dan ook 
omschreven, als gevolg van de afgekondigde overdraagbare ziekte; 

C. verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven veroorzaakt door of voortvloeiend uit angst voor 
of de dreiging van de afgekondigde overdraagbare ziekte. 

3. Deze uitsluiting breidt Uw dekking niet uit tot enige aansprakelijkheid die niet gedekt zou zijn door 
deze polis als deze uitsluiting niet was opgenomen. 

Dekking is in ieder geval uitgesloten voor claims van meer dan USD 10 miljoen als gevolg van een 
incident. 

 

Uitleg 

Deze wijziging weerspiegelt de herziene terminologie en beperking van de dekking die in de bredere 
verzekeringsmarkt zijn aangenomen met betrekking tot aansprakelijkheden die voortvloeien uit 
overdraagbare ziekten. 

 

Gegevensbescherming 

Wij verwerken persoonlijke informatie over u om u een verzekering te bieden die u ten goede komt en 
die voldoet aan onze wettelijke en regelgevende vereisten. Voor nadere informatie over de wijze waarop 
wij Uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van onze volledige  privacyverklaring waarin Uw 



 

rechten staan met betrekking tot de informatie die wij over u hebben, kunt u onze website bezoeken via 
website (www.shipownersclub.com/data-protection/ of u kunt contact opnemen met de functionaris 
voor gegevensbescherming van de Club. 

 

Uitleg 

Dit artikel is toegevoegd om ervoor te zorgen dat onze leden op de hoogte zijn van het 
gegevensbeschermingsbeleid van de Club en om hen in staat te stellen gemakkelijk meer informatie te 
vinden over hun rechten met betrekking tot hun gegevens die de Club over u heeft. 

 

Aanvullende definitie: 

Overdraagbare ziekte betekent elke bekende of onbekende ziekte, die door middel van een stof of 
agens kan worden overgedragen van een organisme naar een ander organisme waarbij: 

A. de stof of het agens , een virus, bacterie, parasiet of ander organisme of enige variatie of mutatie van 
een van de voorgaande, al dan niet als levend beschouwd, omvat, maar niet daartoe is beperkt, en 

B. de directe of indirecte transmissiemethode menselijke aanraking of contact, transmissie via de lucht, 
transmissie van lichaamsvloeistoffen, transmissie naar of van of via een vast object of oppervlak of 
vloeistof of gas omvat maar niet daartoe is beperkt, en 

C. de ziekte, stof of agens, alleen of in combinatie met andere comorbiditeiten, aandoeningen, 
genetische vatbaarheden of met het menselijk immuunsysteem, de dood, ziekte of lichamelijk letsel kan 
veroorzaken of tijdelijk of permanent de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de mens kan schaden 
of de waarde van of het veilige gebruik van eigendom van welke aard dan ook nadelig kan beïnvloeden. 

 

Uitleg 

Deze wijziging weerspiegelt de herziene terminologie en beperking van de dekking die in de bredere 
verzekeringsmarkt zijn aangenomen met betrekking tot aansprakelijkheden die voortvloeien uit 
overdraagbare ziekten. 

 

 

Incident betekent een incident of voorval met betrekking tot de werking of het gebruik van Uw vaartuig. 
Een reeks incidenten, die dezelfde oorzaak hebben, wordt beschouwd als één incident.  

Uitleg 

Deze definitie is gewijzigd om overeen te stemmen met de dekking die wordt geboden onder de Regels en 
andere polissen in duidelijke taal ('Plain Language Policies'). 
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