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The proof of the pudding…

Is het verstandig om de pudding meteen te serveren.

Of kan U het recept beter even proberen voordat u het gerecht serveert?
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Marsh & McLennan Companies.
Marsh - Guy Carpenter & Company 

• Marsh is een dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, 
een wereldwijde professionele dienstverlener met 54.000 medewerkers 
over de hele wereld en een omzet van ruim 12 miljard dollar. Marsh & 
McLennan Companies is tevens moederbedrijf van:

• Guy Carpenter & Company LLC is 's werelds grootste risico- en 
herverzekeringspecialist. Met meer dan 50 kantoren wereldwijd creëert 
en realiseert Guy Carpenter oplossingen in herverzekeren en voor de 
kapitaalmarkt voor klanten over de hele wereld. De firma levert diensten 
in de volle breedte en omvat expertise-afdelingen in Agriculture, Aviation, 
Casualty Clash, Construction and Engineering, Excess and Umbrella, 
Life, Accident and Health, Marine and Energy, Medical Professional 
Liability, Political Risk and Trade Credit, Professional Liability, Property, 
Retrocessional Reinsurance, Surety, Terrorism en Workers 
Compensation.
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Doel van een verzekering

• Risico beheersbaar maken, niet uitsluiten.

• Cliënten die bij schade opmerken:

        “Alles is gedekt”?

  Bestaat niet
• Bij een goede makelaar bent u zo goed mogelijk verzekerd.
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Doel van een verzekering

• Wat is het doel van een verzekering:

• Een uitkering verstrekken!

Het enige bestaansrecht van een verzekeraar.
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Doel van een verzekering

• 2 soorten polissen:

1. Alles is gedekt behalve:

2. Niets is gedekt tenzij uitdrukkelijk aangegeven

      (named event polissen)
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Perils Institute Time Clauses Hull 1995

• 6 PERILS 

• 6.1 This insurance covers loss of or damage 
to the subject-matter insured caused by 

• 6.1.1 perils of the seas rivers lakes or other 
navigable waters 

• 6.1.2 fire, explosion 

• 6.1.3 violent theft by persons from outside the 
Vessel 

• 6.1.4 jettison 

• 6.1.5 piracy (kan elders gedekt zijn)

• 6.1.6 contact with land conveyance dock or 
harbour equipment  or installations

• 6.1.7 earthquake volcanic eruption or 
lightning

• 6.1.8 accidents in loading discharging or 
shifting cargo or fuel 

• 6.2 This insurance covers loss of or damage 
to the subject-matter insured caused by 

• 6.2.1  bursting of boilers breakage of shafts or 
any latent defect in the machinery or hull 

• 6.2.2. negligence of Master Officers Crew or 
Pilots 

• 6.2.3 negligence of repairers or charterers 
provided such repairers or charterers are not 
an Assured hereunder 

• 6.2.4 barratry of Master Officers or Crew

• 6.2.5. contact with aircraft, helicopters or 
similar objects, or objects falling therefrom. 

     provided such loss or damage has not 
resulted from want of due diligence by the 
Assured, Owners or Managers. 

• 6.3 Master Officers Crew or Pilots not to be 
considered Owners within the meaning of this 
Clause 6 should they hold shares in the 
Vessel 
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Niet in de polis maar toch:

Sans Prejudice

Er is twijfel over de dekking – of de omvang van de dekking.

Echt geen dekking:

T.P.T.B.

 To please The Broker

O. V. H. G. A .T. Z .

Om Van Het Geouweh… Af Te Zijn.
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Doel van een verzekering

• Altijd uitkeren?

• Nee natuurlijk niet.
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Basis van de overeenkomst

• Art 17 Marine Insurance act:
• A contract of marine Insurance is a contract based upon the utmost good 

faith, and, if the outmost good faith be not observed by either party, the 
contract may be avoided by the other party.
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Basis van de overeenkomst

• A contract of marine Insurance is a contract based upon the utmost good 
faith, and, if the outmost good faith be not observed by either party, the 
contract may be avoided by the other party.

• Contract
• Utmost Good Faith  Uberrimae Fidei

• By either party
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Basis van de overeenkomst

• Fair and reasonable and in the outmost good faith.
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 Als je mekaar niet meer vertrouwen kan 

 Waar blijf je dan

 Zo is het toch meneer?
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Schade – de feiten.

• Wat stel je vast:
• Feiten.
• Wat – welke polissen horen daar bij.
• Waar – zijn er geografische beperkingen.
• Wanneer  - valt het binnen de termijn van de polis.
• Hoeveel  - kimt de schade boven het eigen risico uit?
• Hoe – aansprakelijkheid bepalen.
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Voer voor Advocaten

• Aansprakelijkheid – volgens de wet ter plaatse.
• Conflicten over charterparties, stuwadoorscondities, sleepcondities.
• Leveringsvoorwaarden van goederen of diensten.
• Wat is Knock voor Knock in het Duits – “Wohlt ihr den Totalen Krieg”
• Exoneratiebedingen.
• Termijnen.
• Tot welke jurisdictie behoren de Turk en Caicos eilanden.
• Kunnen we in Singapore beperken?
• Ligt het Casuele in de Toekomst en waar heeft Jelle het EWT dossier 

opgeborgen? 
• Haviltex is dat een vochtwerend textiel of Fries voor havengeld op Texel?
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Voer voor advocaten

Wij maken graag gebruik van vakmensen.

Polis uitleg?

Dat is ons vak.

Raadpleeg uw makelaar dat is goedkoper dan u denkt.
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De Valkuilen

 De Dekkingstoezegging.

 Is het alleenrecht van verzekeraars.

 Niet van makelaars.

 Wij doen nooit dekkingstoezeggingen – tenzij wij daar bij voorkeur een     
schriftelijk accoord van verzekeraars voor hebben.

Een opinie en een advies?

Dat hebben we wel en die gebruiken wij om onze premiebetalende klanten 
te ondersteunen.

Of nieuwe cliënten te lokken.

Wij zijn loyaal naar onze cliënten.
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De valkuilen

• Wij hebben ook een 
beschermende verplichting naar 
verzekeraars.

• We willen graag zaken blijven 
doen.
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De valkuilen

   Geen dekking:

• Schade is beneden het eigen risico.
• Illegaal.
• Uitdrukkelijk uitgesloten of niet (mee) verzekerd.
• Schenden van een norm (warranty's).
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Conflicten:

• Slechte of onduidelijke afspraken. (Haviltex?)
• Onbekendheid met de materie.

(Een brandverzekeraar of makelaar die zich met een marinepolis gaat 
bezighouden gaat meestal ergens de mist in – en daar is kans op 
aanvaringen het grootst).
• Omvang van de schade.
• Verzekeraar en verzekerde hebben een ander perceptie over wat er 

gedekt is.
• Glashelder de verkeerde standaard polis gekocht.
• Complexe polissen.
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Complexe polissen

• (iii) ensure that the yard and/or other contractors impose no contractual 
exclusion(s) or limitation(s) of liability, nor any waiver or other limitation(s) 
of our subrogated rights of recovery;
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The Proof of the pudding.

• Graag vooraf even testen.
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Dagvaarden

•  

Allerlaatste middel.

Schikken is voor bloemisten.
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dagvaarden

• Ik ben dol op bloemen.

• Schikken is een teken van mr. schap.
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