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GLOBALLIANCE CONTRACT

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij wijzen u erop dat:

ART. 1

De vetgedrukte woorden in Art. 10 Definities bindend worden gedefinieerd. De
concrete betekenis van de cursief gedrukte
woorden in het Overzicht van Specifieke
Voorwaarden nader wordt omschreven.

1.1 Ingang van de verzekeringsdekking
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Art. 10

DEFINITIES

VERZEKERINGSDEKKING

Wij verstrekken u verzekeringsdekking in
het kader en onder de voorwaarden van
deze verzekeringsovereenkomst en vergoeden de schade over uw rechtsgeldige
vorderingen uit hoofde van het leveren
van zaken of het verrichten van diensten,
voor zover de levering of de verzending
van zaken of het verrichten van diensten
plaatsvindt binnen de looptijd van deze
verzekeringsovereenkomst en de desbetreffende facturen binnen de uiterste
factureringstermijn zijn verzonden aan uw
debiteur. De verzekeringsdekking gaat in:
a) bij de leveringen van zaken
– in uw land: bij levering,
– voor export: bij verzending van
de zaken,
indien het gaat om zaken die zich bevinden
in een consignatiedepot, in een douanedepot of zijn geëxposeerd op een tentoonstelling: bij levering,
b) bij het verrichten van diensten
– bij het begin van het verrichten van
de diensten, voor zover hieruit aanspraken op betaling zijn ontstaan.
1.2. Uitsluitingen
1.2.1 De verzekeringsdekking geldt niet
voor vorderingen op een particulier of op
een verbonden onderneming.
1.2.2 De verzekeringsdekking geldt niet
voor vorderingen waarvan u de betaling
volledig ontvangt:
a) vóór levering in uw eigen land en, in
geval van export, vóór verzending
(vooruitbetaling),
b) door betaling uit een onherroepelijk
accreditief, geconfirmeerd door een in
uw land gevestigde bank.
1.2.3 De verzekeringsdekking geldt niet
voor verliezen
a) op vorderingen die de kredietlimiet
overschrijden;
b) op vorderingen, die geheel of ten
dele niet voldoen aan de aan de kredietlimiet verbonden voorwaarden;
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c) op vorderingen met betrekking tot
leveringen, verzendingen of het verrichten van diensten na onze afwijzing
of intrekking van een kredietlimiet;
d) op vorderingen met betrekking tot
leveringen, verzendingen aan of
het verrichten van diensten voor een
debiteur:
– voor wie een melding van risicoverzwarende omstandigheden of
van de achterstallige vordering is
gedaan of zou moeten zijn gedaan;
– van wie u wist of kon weten dat
		 deze al insolvent was;
e) op vorderingen, waarbij u uw verplichtingen volgens de bepalingen en
voorwaarden van de overeenkomst
niet bent nagekomen;
f) bij verkoop waarvoor betaling tegen
documenten is overeengekomen,
waarbij de beschikkingsmacht over de
zaken verloren gaat omdat u de wettelijke voorschriften of usances niet in
acht hebt genomen;
g) op vorderingen met betrekking tot
leveringen, verzendingen of het verrichten van diensten waarvoor de vereiste vergunningen niet zijn verstrekt
of waarbij u de wettelijke voorschriften
of bepalingen die samenhangen met
de overeenkomst niet in acht hebt
genomen;
h) die direct of indirect zijn veroorzaakt
door:
– kernenergie;
– een oorlog, al dan niet verklaard,
tussen twee of meer van de volgende
landen: Frankrijk, Volksrepubliek
China, Russische Federatie, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten van
Amerika.
i) met betrekking tot achterstalligheidsrente, contractuele boete of aanspraken op schadevergoeding.
1.2.4 Bovendien geldt de verzekeringsdekking met betrekking tot de overeenkomsten gesloten met in uw land gevestigde
debiteuren niet voor een verlies:
– op vorderingen op publiekrechtelijke
debiteuren;

– dat is terug te voeren op maatregelen of beslissingen genomen door
de overheid van uw land, die het
nakomen van verplichtingen uit de
overeenkomst of de betaling van
de vordering geheel of gedeeltelijk
verhinderen.
ART. 2

CREDIT MANAGEMENT

2.1. Algemene uitgangspunten

c) voor zover een achterstallige vordering na afloop van de termijn voor het
melden van niet betaling onbetaald
blijft.
In geval van verkoop waarbij betaling
tegen documenten is overeengekomen bent u verplicht ons de melding
van de achterstallige vordering te
doen binnen 30 dagen na de datum
waarop de debiteur de documenten bij
eerste aanbieding niet heeft opgenomen.

U bent verplicht bij de kredietverlening zowel met betrekking tot de hoogte als ook de
looptijd van het krediet de voorzichtigheid
en zorgvuldigheid van een goed koopman
te betrachten. Bovendien dient u bij alle
verzekerde transacties dezelfde zorgvuldigheid en voorzichtigheid te betrachten
als bij onverzekerde transacties. Voorts
bent u verplicht uw rechten ten opzichte
van uw debiteur als ook ten opzichte van
iedere derde nauwgezet veilig te stellen.
Om het kredietrisico te verminderen zijn
wij evenzeer gerechtigd doch niet verplicht
in uw naam overeenkomsten te sluiten tot
zekerstelling van de vorderingen. Slechts
met onze schriftelijke toestemming kunt u
de door ons niet verzekerde vorderingen
elders verzekeren, hetgeen echter niet
geldt voor het niet gedekte percentage van
de kredietlimiet of van de netto schade,
indien deze lager is.

In geval van een achterstallige vordering
dient u alle door ons of door u als noodzakelijk geachte maatregelen te treffen
om de dreigende schade af te wenden of
te verminderen. Wanneer u beschikt over
rechten of zekerheden, bent u verplicht
aan alle voorwaarden te voldoen om deze
zo goed mogelijk uit te oefenen, waaronder
ook valt het recht op verhaal op de goederen of het beschermen van uw en onze
rechten of het veiligstellen van de betaling
van de vordering.

2.2. Krediettermijnen

ART. 3

2.2.1 De betalingsconditie die u met een
debiteur overeenkomt mag de maximale
krediettermijn niet overschrijden.

3.1. Omvang van de schade

2.2.2 U kunt instemmen met een verlenging van de betalingsconditie, voor zover
de uiteindelijke betalingsconditie, rekening
houdend met de verlengingen, de maximale krediettermijn niet overschrijdt.
2.2.3 Voor elke verandering van de vervaldag is onze toestemming nodig:
a) indien de nieuwe vervaldag buiten de
maximale krediettermijn valt;
b) indien wij voor de debiteur de verzekeringsdekking hebben ingetrokken;
c) indien inzake de debiteur een melding van een achterstallige vordering is gedaan of een verplichting
daartoe bestaat.
2.3 Melding van risicoverzwarende
omstandigheden of van de achterstallige
vordering
U bent verplicht ons onmiddellijk schriftelijk
in te lichten:
a) over risicoverzwarende omstandigheden over uw debiteur, zodra u
daarvan kennis neemt;
b) over de te verwachten of ontstane
insolventie van een debiteur, zodra
u daarover wordt geïnformeerd;

d) zodra u na uw melding van de achterstallige vordering alsnog enige
betaling ontvangt.
2.4. H
 andelwijze in geval van
achterstallige vordering

UITKERING VAN SCHADE

Over verzekerde vorderingen keren wij
het gedekte percentage uit van de netto
schade respectievelijk van de kredietlimiet,
indien de netto schade deze overschrijdt.
3.2. Voorwaarden voor uitkering
van schade
Na het ontstaan van een schadeoorzaak
wordt de schade uitgekeerd na ontvangst
van de schriftelijke bewijsstukken om de
vordering, de u eventueel ter beschikking
staande zekerheden en andere rechten
en, voor zover van toepassing, de insolventie van uw debiteur aan te tonen, voor
zover u hebt voldaan aan alle bepalingen
van deze verzekeringsovereenkomst.
3.3. Subrogatie
Bij uitkering van schade gaan alle rechten
en vorderingen ter zake van de uitgekeerde hoofdsom, rentes en zekerheden
behorende bij de verzekerde vordering bij
wijze van subrogatie op ons over. Op ons
verzoek bent u gehouden ons in het bezit
te stellen van alle noodzakelijke bewijsstukken en beschikbare titels om de ontstane
rechtsovergang aan te tonen alsmede alle
voor de overgang van rechten vereiste
handelingen te verrichten.
Ondanks subrogatie blijft u gehouden alle
maatregelen te nemen die noodzakelijk
zijn voor het incasso van de vordering en
gevolg te geven aan onze aanwijzingen.

3.4. Betwiste vorderingen
Ingeval de vordering wordt betwist, keren
wij de schade uit nadat deze zich heeft
voorgedaan, wanneer bij dit geschil voor
beide partijen door arbitrage of gerechtelijke uitspraak de rechtsgeldigheid van uw
vordering is vastgesteld en de vordering
in het land van de debiteur afdwingbaar is
verklaard.
3.5. T
 erugvordering van uitgekeerde
schade
Wij zijn gerechtigd tot terugvordering van
het uitgekeerde bedrag als na uitkering van
de schade blijkt dat aan de voorwaarden
voor schade-uitkering van deze verzekeringsovereenkomst niet is voldaan of dat, in
geval van insolventie van de debiteur, uw
vordering op de debiteur niet wordt erkend
of toegelaten.
3.6. Maximum schade-uitkering
Uitkering van schade ter zake van alle
vorderingen die in de loop van dezelfde
verzekeringsperiode zijn ontstaan, wordt
beperkt door de in het Overzicht van
Specifieke Voorwaarden overeengekomen
maximum schade-uitkering.
ART. 4	OVERDRACHT VAN RECHT OP
SCHADE-UITKERING EN OVERDRACHT VAN VORDERINGEN
U kunt uw recht op schade-uitkering
slechts met onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan een begunstigde
derde – met name de pandhouder – in
pand geven. Uw verplichtingen uit de polis
worden hierdoor niet aangetast. Aan de
pandhouder komen met betrekking tot de
schade-uitkering niet meer rechten toe dan
u zelf had en onze rechten uit deze verzekeringsovereenkomst blijven ongeacht
deze verpanding in stand.
U kunt eveneens de vorderingen
overdragen aan de kredietinstelling, die
optreedt als pandhouder, mits u het recht
op schade-uitkering hebt verpand zoals
hierboven is omschreven.
ART. 5

BETALINGEN

Alle bedragen die u ingevolge de verzekeringsovereenkomst verschuldigd bent,
dienen uiterlijk op de vervaldag te worden
voldaan en kunnen slechts dan worden
verrekend, wanneer wij onze aansprakelijkheid hebben erkend of deze rechtsgeldig
is vastgesteld.
Het in ontvangst nemen van verzekeringspremie verplicht ons nog niet tot het
uitkeren van schade. Onze verplichting
tot uitkeren van schade is in ieder geval
afhankelijk van de bepalingen van deze
verzekeringsovereenkomst.

ART. 6

VALUTA

De vorderingen die niet zijn gefactureerd
in de valuta volgens de verzekeringsovereenkomst vermeld in het Overzicht van
Specifieke Voorwaarden, dienen als volgt
te worden omgerekend in de valuta volgens
de verzekeringsovereenkomst:
Voor wat betreft de berekening van de
netto schade:
– volgens de omrekeningskoers per
de laatste werkdag van de maand
van facturering; ontvangen betalingen
worden tegen dezelfde koers omgerekend, als waarin de betreffende
factuur werd vastgesteld;
Voor wat betreft provenu’s ontvangen
na uitkering van schade:
– volgens de feitelijke koers waartegen
u of wij de provenu’s ontvangen.
Indien een bedrag niet in de valuta
volgens de verzekeringsovereenkomst
wordt gecrediteerd, vindt omrekening
plaats tegen de omrekeningskoers op
de dag van creditering.
ART. 7	MELDINGSPLICHT –
OPZEGGING BIJ INSOLVENTIE
U bent verplicht ons wezenlijke veranderingen door te geven van de in het aanvraagformulier voor een verzekering gedane
opgaven binnen 10 dagen nadat deze zich
voordoen. Hieronder vallen in het bijzonder
veranderingen van de aard van uw bedrijfsactiviteiten en uw rechtsvorm.
In geval van insolventie van uw onderneming of bij het beëindigen van uw bedrijfsactiviteiten behouden wij ons het recht voor
de verzekeringsovereenkomst op te zeggen zodra deze omstandigheid zich bij uw
onderneming voordoet, tenzij het toepasselijke recht in het land van vestiging van
uw onderneming een dergelijke opzegging
niet toestaat.
ART. 8

CONTROLERECHT

ven zal de dekking voor alle vorderingen
worden opgeschort. De dekking zal niet
eerder weer van kracht worden dan nadat
het volledige premiebedrag en de van toepassing zijnde rente en kosten zijn betaald.
Wij behouden ons eveneens het recht voor
de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

ACHTERSTALLIGE VORDERING

Indien u de vervallen premie, alsmede
rente, assurantiebelasting en kosten niet
volledig binnen twee weken na ontvangst
van onze schriftelijke aanmaning betaalt,
zijn wij gerechtigd de verzekeringsover
eenkomst onmiddellijk te beëindigen. Wij
zijn ontheven van onze verplichtingen
voor zover na afloop van deze termijn een
schade ontstaat.

BETALING TEGEN DOCUMENTEN

De aanmaning geschiedt per aangetekend
schrijven onder vermelding van de juridische gevolgen naar aanleiding van een niet
tijdige betaling.
De opzegging wordt ongedaan gemaakt
indien u de volledige betaling verricht binnen een maand na onze mededeling van
de opzegging.
9.2 Wanneer u een wettelijke of contractueel op u rustende verplichting niet
correct nakomt, zijn wij ontheven van onze
verplichtingen, zonder dat daarvoor een
opzegging noodzakelijk is, tenzij de niet
nakoming is aan te merken als buiten uw
schuld.
Indien het gaat om een verplichting met
het doel het risico te verminderen of een
risicoverzwaring te voorkomen, worden
de overeengekomen juridische gevolgen
van kracht, wanneer de verwijtbare niet
nakoming het ontstaan van schade of de
omvang van onze verplichtingen heeft
beïnvloed. Indien het gaat om een verplichting die dient te worden nagekomen na
het ontstaan van schade, dan worden de
overeengekomen juridische gevolgen van
kracht, indien de niet nakoming berust op
opzet of grote nalatigheid en de vaststelling van de schade of de vaststelling van
de omvang van onze verplichtingen heeft
beïnvloed.

U bent verplicht alle medewerking te verlenen om ons in staat te stellen controle uit
te oefenen. Alle documenten die betrekking
hebben op uw overeenkomsten, dient
u ons – desgewenst als gewaarmerkte
kopieën – te overleggen. Bovendien stemt
u ermee in dat wij elk onderzoek verrichten
naar de nakoming van uw verplichtingen
en de echtheid en de juistheid van uw
mededelingen en opgaven.

9.3 Wanneer wij ontheven zijn van onze
verplichtingen en voor zover een schadeuitkering voor de betreffende vordering
reeds werd betaald, bent u verplicht ons
de schade-uitkering terug te betalen.

ART. 9	NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN UIT DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

Voor de toepassing van de vetgedrukte
woorden in het Overzicht van Specifieke
Voorwaarden, de Modules van de verzekeringsovereenkomst en deze Algemene
Voorwaarden worden de volgende definities bindend overeengekomen:

9.1 Bij nalatigheid in het betalen van een of
meerdere premienota’s en overige nota’s
binnen vijftien dagen na ontvangst van
onze aanmaning per aangetekend schrij-

9.4 In al deze gevallen blijft de wettelijke
plicht tot het betalen van premie van kracht.
ART. 10 DEFINITIES

Een vordering, waarop deze verzeker
ingsovereenkomst betrekking heeft en
die niet is betaald op de overeengekomen
datum, in de overeengekomen valuta en
op de plaats vermeld in de overeenkomst.

Betalingsvoorwaarde die erin voorziet dat
u de eigendom van de zaken behoudt tot
het moment waarop volledig is betaald aan
degene die verantwoordelijk is voor het aan
de debiteur overhandigen van de documenten die de zaken vertegenwoordigen.
GESCHIL
Elk geval van betwisting van de hoogte of
de juistheid van uw vordering of de daaraan verbonden rechten voor wat betreft de
grondslag of de omvang; dit geldt ook voor
wat betreft de grondslag of de omvang voor
nog uitstaande verrekeningen van eventuele verplichtingen van uw kant jegens uw
debiteur.
INSOLVENTIE
Insolventie van een debiteur doet zich
voor, wanneer:
a) het faillissement van de debiteur is
uitgesproken óf bij gebrek aan baten is
gesloten;
b) aan de debiteur surseance van betaling is verleend;
c) met betrekking tot de debiteur een
schuldsanering tot stand is gekomen;
d) de executie van een vonnis als gevolg
van een gerechtelijke veroordeling van
de debiteur niet tot volledige betaling
van de vordering heeft geleid;
e) zich buiten Nederland omstandigheden voordoen die vergelijkbaar zijn
met een of meer van de onder a) tot
en met d) genoemde situaties en die
voortvloeien uit de wetgeving van het
land waarin de debiteur is gevestigd
of kantoor houdt.
De term “insolvent” heeft een overeenkomstige betekenis.
LEVERING
De zaken waarop de overeenkomst
betrekking heeft, worden als geleverd
beschouwd, zodra zij aan de debiteur of
zijn lasthebber ter beschikking zijn onder
de voorwaarden als bepaald in de overeenkomst. In geval van verkoop met het
beding betaling tegen documenten geldt
als tijdstip van de levering de aankomst
van de documenten op de plaats van
bestemming.

MELDING/MEDEDELING

PARTICULIER

VERBONDEN ONDERNEMING

Uw melding/mededeling vindt plaats bij
ontvangst van uw bericht op ons geregistreerde adres in tekstvorm (ook elektronisch). Onze melding/mededeling vindt
plaats bij ontvangst van ons bericht in
tekstvorm (ook elektronisch) op uw gere
gistreerde adres.

Elk persoon die de leveringen en verzendingen van zaken en diensten afneemt
anders dan voor de uitoefening van een
beroep of bedrijf.

Elke onderneming, waarin u direct of
indirect in meerderheid deelneemt of welke
direct of indirect in meerderheid in uw onderneming deelnemen, alsmede ondernemingen, waarop u aantoonbaar anderszins
bepalende invloed op de bedrijfsleiding
kunt uitoefenen of welke aantoonbaar
anderszins bepalende invloed op uw bedrijfsleiding kunnen uitoefenen.

Voor opzegging en wijziging van de verzekeringsovereenkomst is een schriftelijke
melding/mededeling in de vorm van een
brief of een fax vereist.
NETTO SCHADE
De netto schade vloeit voort uit:
a) het totaalbedrag van verzekerde en
onbetwiste vorderingen uit hoofde
van uit de leveringen of verzendingen van zaken en/of verrichtingen
van diensten, inclusief voor zover
van toepassing:
– de BTW, wanneer deze verzekeringsovereenkomst daarvoor verzekeringsdekking geeft;
– rente tot de vervaldag, echter niet
over de periode daarna;
– kosten van verpakking, vracht en door
de debiteur verschuldigde verzekeringspremie en belasting, met uitzondering van achterstalligheidsrente,
boetes of schadevergoedingen;
verminderd met:
b) het totaalbedrag van alle provenu’s,
die tot het tijdstip van het opmaken
van de schadeberekening door u of
ons zijn ontvangen en het totaalbedrag aan kosten, dat u hebt bespaard
vanwege de schade op de vordering.
NIET BETALING
Niet betaling van een vordering doet zich
voor, wanneer uw debiteur een factuur niet
heeft betaald op de datum, in de valuta en
op de plaats vermeld in de overeenkomst.
OVEREENKOMST
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Elke rechtsgeldige overeenkomst tussen
verkoper en debiteur inzake een levering
of verzending van zaken of verrichting van
diensten tegen betaling. Hieronder vallen
niet de leveringen aan een consignatiedepot en verkopen met een terugneemgarantie.

PROVENU’S
Provenu’s zijn alle bedragen, die hetzij
voor hetzij na uitkering van schade zijn ontvangen van debiteuren of derden, inclusief:
– alle achterstalligheidsrente;

VERVALDAG

– alle opbrengsten, door u of door ons
verkregen uit zekerheden;

De in de overeenkomst overeengekomen
datum waarop de debiteur de vordering
uiterlijk moet hebben betaald.

– al uw crediteringen;

VERZENDING

– alle door middel van verrekening
geïnde vorderingen;

De zaken worden geacht te zijn verzonden
op het tijdstip waarop zij worden overgedragen aan een derde – in het algemeen een
transporteur – met het oog op vervoer naar
de in de overeenkomst bepaalde plaats
van levering.

– elk bedrag van de opbrengst van
zaken die u hebt behouden of terugontvangen of zou hebben kunnen
behouden of terugontvangen, waarbij
echter het desbetreffende bedrag
niet lager zal zijn dan 50% van de
factuurwaarde, tenzij in de verzekeringsovereenkomst van dit percentage
is afgeweken.
RISICOVERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN
Risicoverzwarende omstandigheden
doen zich voor bij:
– het onbetaald blijven van vervallen
cheques of wissels;
– een stornering wegens ontoereikend
saldo;

VORDERING
Het door de debiteur op grond van de
overeenkomst verschuldigde totaalbedrag
voortvloeiend uit de leveringen of verzendingen van zaken of uit verrichtingen
van diensten voor zover vallend binnen de
werkingssfeer van de verzekeringsovereenkomst.
ZEKERHEDEN
Elke vorm van dekking van vorderingen
door overdracht of verpanding van eigendom, andere belasting met zakelijke rechten, verpandingen van vorderingen als
ook borgtochten of andere zekerheden.

– het overeenkomen van wisselprolongatie na levering, verzending of
verrichting van diensten;
– een sterke verslechtering van de betalingsmoraal;
– de beëindiging van de zakelijke relatie
vanwege de kredietwaardigheid;
– het begin van gerechtelijk incasso
respectievelijk het instellen van een
rechtsvordering tegen de debiteur;
– het inschakelen van een incassobureau of een advocaat voor het incasseren van een vordering;
en in ieder geval elke andere gebeurtenis
die u ter kennis komt, die heeft geleid tot
een verslechtering van de kredietwaardigheid van uw debiteur of daartoe zou
kunnen leiden.
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