Aanvullende voorwaarden
Geldverzekering voor MKB 2006
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1.3. Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende
voorvallen als gevolg waarvan schade is ontstaan.
Alle voorvallen van een reeks worden geacht te zijn
ontstaan op het tijdstip waarop het eerste voorval is
ontstaan.
1.4. Geweld
Onder geweld wordt verstaan het uitoefenen van een
dusdanige fysieke kracht dat daaraan in redelijkheid
geen weerstand kan worden geboden.
1.5. Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het
vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925
BW, indien en voorzover de schade op
vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade
was ontstaan dan wel naar de normale loop van
omstandigheden nog zou ontstaan.
1.6. Schade
Het verloren gaan van verzekerde waarden door een
gedekte gebeurtenis.
1.7. Verzekerde
De verzekerde is:
- de verzekeringnemer in de op het polisblad
omschreven hoedanigheid;
- de werknemers, de huisgenoten en de
familieleden van de verzekeringnemer ten aanzien
van de werkzaamheden die zij voor hem verrichten.

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

1.8. Verzekerde waarden
Onder verzekerde waarden worden verstaan geld en
geldswaardig papier dat de verzekerde in verband
met de uitoefening van zijn bedrijf voorhanden heeft.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1. Braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het
gebouw of de bijgebouwen door verbreking van
afsluitingen, met zichtbare sporen aan de buitenkant
van beschadiging daaraan.

1.9. Vervoer
Onder vervoer wordt verstaan het naar elders
overbrengen van verzekerde waarden vanaf het
moment waarop hiermee daadwerkelijk wordt
aangevangen tot het moment waarop de verzekerde
waarden op de bestemde plaats zijn afgeleverd.
Onder vervoer wordt niet verstaan het vervoer dat
uitsluitend binnen het kantoor/bedrijf plaatsvindt.

1.2. Brandkast
Onder brandkast wordt verstaan een brand- en
inbraakwerende kast of kluis, waarvan aan de
maatschappij opgave is gedaan en welke kast of
kluis als zodanig door de maatschappij is
geaccepteerd en uitdrukkelijk op het polisblad is
vermeld.
Brandkasten met een gewicht van minder dan 1.000
kg dienen conform het advies van de leverancier
verankerd te zijn

1.10. Verzekering
Een op zichzelf staande verzekeringsovereenkomst
of een binnen een pakket gedekt risico.
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sleutel);
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of
hieruit vallende voorwerpen.

Artikel 2. Verzekerd belang
Het belang dat de in artikel 1.7 genoemde
verzekerde heeft bij de in de polis omschreven
verzekerde zaken.

e. Verblijf in de woning
Bij verblijf in de woning door:
1. afpersing en/of diefstal gepaard gaande met
geweld of dreiging met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of
hieruit vallende voorwerpen;
4. diefstal voorafgegaan door braak aan het
bewoonde pand, mits:
4.1. de verzekerde waarden zich bevinden in het
woongedeelte van het pand van de verzekerde of de
door hem aangewezen persoon;
4.2. de verzekerde waarden onder onmiddellijk
handbereik van een volwassen persoon worden
bewaard, of zijn opgeborgen in een deugdelijk
afgesloten kast of ander meubelstuk.

Artikel 3. Dekking
Belangrijk: Zie ook Artikel 4 Uitsluitingen en Artikel 6
Risicowijziging.
3.1. Gedekte gebeurtenissen
Deze verzekering dekt schade door een onzeker
voorval aan de verzekerde waarden binnen
Nederland veroorzaakt door:
a. Vervoer
Tijdens vervoer door enigerlei oorzaak, mits:
1. het vervoer wordt verricht door de verzekerde of
door een volwassen persoon in zijn opdracht;
2. het vervoer plaatsvindt langs de kortste weg,
zonder onnodige onderbrekingen, naar de bestemde
plaats;
3. de verzekerde waarden onder onmiddellijk
handbereik van de hiervoor genoemde volwassen
persoon blijven.

Indien, ongeacht de hoogte van het verzekerd
bedrag, een verzekerde waarde van meer dan EUR
7.000,- in de woning aanwezig is, dient een
volwassen persoon thuis te zijn.
Indien geen volwassen persoon aanwezig is, zal
nimmer meer worden vergoed dan een bedrag gelijk
aan het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag
per gebeurtenis met een maximum van EUR 7.000,-;

b. Verblijf tijdens aanwezigheid
Bij verblijf in het op het polisblad vermelde
kantoor/bedrijf tijdens aanwezigheid van de
verzekerde of zijn werknemers, door:
1. afpersing en/of diefstal gepaard gaande met
geweld of dreiging met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of
hieruit vallende voorwerpen.

f. Verblijf in nachtkluis bankinstelling
Bij verblijf in de nachtkluis van een bankinstelling
door:
1. afpersing en/of diefstal gepaard gaande met
geweld of dreiging met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of
hieruit vallende voorwerpen;
4. diefstal voorafgegaan door braak aan de
nachtkluis.

c. Verblijf tijdens afwezigheid
Bij verblijf in het op het polisblad vermelde
kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van de verzekerde
en zijn werknemers tot maximaal EUR 100,- per
gebeurtenis door:
1. brand, blikseminslag, ontploffing;
2. het getroffen worden door een luchtvaartuig of
hieruit vallende voorwerpen;
3. diefstal uit het kantoor/bedrijf voorafgegaan door
braak aan het kantoor/bedrijf (met braak wordt
gelijkgesteld het openen van het kantoor/bedrijf door
middel van de door overrompeling of afpersing
verkregen sleutel).

3.2. Bijzondere dekkingen
Deze verzekering geeft tevens dekking tegen schade
door:
a. Vals geld
schade die de verzekerde lijdt door het in ontvangst
nemen van bankbiljetten en/of munten waarvan later
blijkt dat ze vervalst zijn.
De maximale uitkering bedraagt het beloop van het
verzekerd bedrag,doch nooit meer dan EUR 7.000,per gebeurtenis;

d. Diefstal uit een brandkast
Het verloren gaan van verzekerde waarden uit de
goed gesloten brandkast door:
1. braak aan de brandkast (met braak wordt gelijk
gesteld het openen van de brandkast door middel
van de door overrompeling of afpersing verkregen

b. Gelden van derden
schade door het verloren gaan van gelden van
werknemers of cliënten van de verzekerde door
afpersing en/of diefstal gepaard gaande met geweld,
of dreiging met geweld tegen personen, mits
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genoemde gebeuurtenissen plaatsvinden in het in
het polisblad vermelde kantoor/bedrijf of tijdens
vervoer door de werknemers.
De maximale uitkering bedraagt EUR 250,- per
gebeurtenis;

4.3.3. Voor zover krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt artikel 4.3.2. geen toepassing.

c. Roerende zaken
schade aan roerende zaken die toebehoren aan de
verzekerde, zijn gezinsleden, zijn werknemers of zijn
cliënten door afpersing en/of diefstal gepaard gaande
met geweld of dreiging met geweld tegen personen,
mits genoemde gebeurtenissen plaatsvinden in het in
het polisblad vermelde kantoor/bedrijf of tijdens
vervoer door de verzekerde, zijn gezinsleden of zijn
werknemers.
De maximale uitkering bedraagt EUR 250,- per
gebeurtenis.

4.4.1. Van de verzekering is uitgesloten schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.

4.4. Molest

4.4.2. De maatschappij dient te bewijzen, dat de
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit
een van de onder 4.4.1. genoemde oorzaken.
Noot: De zes genoemde vormen van molest,
alsmede de definities van deze vormen van molest,
vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te
s-Gravenhage is gedeponeerd.

Artikel 4. Uitsluitingen
4.1. Vermogensmisdrijf
De maatschappij is niet tot uitkering verplicht indien
de schade is veroorzaakt door een werknemer dan
wel een persoon als bedoeld in artikel 3.1 lid a, en
de verzekerde wist, of behoorde te weten, dat deze
werknemer of die persoon zich reeds eerder aan een
vermogensmisdrijf of een poging daartoe heeft
schuldig gemaakt.

4.5. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de
tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij
de plaats waar het omschreven gebouw zich bevindt,
de gevolgen van aardbeving of vulkanische
uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij
verzekerde bewijst, dat de materiële schade niet aan
een der genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

4.2. Valse of ongedekte cheques, verlopen geld
Schade ontstaan door het in ontvangst nemen van
vervalste en/of ongedekte cheques, of door het in
ontvangst nemen van verlopen geld is van deze
verzekering uitgesloten.

4.6. Overstroming
Uitgesloten is schade door overstroming ten gevolge
van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden,
sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van het door
deze polis gedekte evenement. Deze uitsluiting geldt
niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door
overstroming.

4.3. Atoomkernreacties
4.3.1. De verzekering geeft geen dekking indien de
schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan.

Artikel 5. Schade

4.3.2. De uitsluiting onder 4.3.1. geldt niet met
betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden
en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige, of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en
het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een
kerninstallatie aan boord van een schip.

5.1. Vaststelling van de schade
De schade en kosten worden in onderling overleg
met verzekeringnemer geregeld of door een door de
maatschappij ingeschakelde deskundige vastgesteld.
Indien verzekeringnemer voor de schadevaststelling
de wens daartoe te kennen geeft, wordt de schade
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één
door verzekeringnemer en één door de maatschappij
wordt benoemd. Voor het geval deze beide
deskundigen geen overeenstemming kunnen
bereiken benoemen zij samen vooraf een derde
deskundige die binnen de grenzen van de taxaties
van beiden, een bindende uitspraak zal doen. Alle
hiervoor genoemde deskundigen moeten zich
hebben geconformeerd aan de Gedragscode
-3-

Expertiseorganisaties.

6.3. Gevolgen van niet of niet tijdig melden
Verzuimt de verzekeringnemer kennis te geven van
verplaatsing van het bedrijf en van de
risicowijzigingen genoemd onder 6.1., dan vervalt elk
recht op vergoeding van schade ontstaan na de
datum van verplaatsing of van risicowijziging, tenzij
de verzekering ook na de kennisgeving zou zijn
gecontinueerd. Indien de maatschappij de
verzekering slechts tegen een hogere premie zou
hebben voortgezet, wordt een eventuele schade
vergoed in dezelfde verhouding als de voor het
optreden van de wijziging geldende premie staat tot
de nieuw te noteren premie.
Het gestelde onder 6.2. blijft van kracht.
Indien het bedrijf verplaatst wordt in de zin van het
genoemde onder artikel 6.1.a. vergoedt de
maatschappij geen schade ontstaan door diefstal of
een poging daartoe en vandalisme indien in de
bijzondere voorwaarden specifieke eisen zijn gesteld
ten aanzien van inbraakpreventie en het andere
adres niet minimaal conform de gestelde eisen is
beveiligd.

5.2. Schadevergoeding
a. Vergoeding van schade geschiedt tot het bedrag
van de verloren gegane verzekerde waarden waarbij
wordt uitgegaan van de waarde ten tijde van het
verloren gaan.
b. De maatschappij zal de schade tot het verzekerd
bedrag volledig vergoeden, ongeacht of de
aanwezige waarde vóór de gebeurtenis hoger is dan
het verzekerd bedrag.
c. De verschuldigde schadevergoeding zal worden
voldaan binnen vier weken nadat de maatschappij
alle gegevens heeft ontvangen die zij nodig heeft
voor het beoordelen van de schadevergoedingsplicht
en de grootte van de schade. De maatschappij zal
niet eerder voor wettelijke rente kunnen worden
aangesproken dan na vier weken na de dag waarop
zij alle door haar benodigde gegevens heeft
ontvangen.
Artikel 6. Verplaatsing van het bedrijf en
risicowijziging
6.1. Meldingsverplichting van verzekeringnemer
Verzekeringnemer is verplicht tijdig vooraf, of in die
gevallen waarin dit niet mogelijk is binnen 14 dagen
na de dag waarop een van de hierna genoemde
wijzigingen heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan de
maatschappij kennis te geven van:
a. verhuizing/overbrenging van het bedrijf, het
beroep of de activiteit naar een ander adres;
b. wijziging van de aard van het omschreven bedrijf,
het beroep of de activiteit;
6.2. Beoordeling van premie en voorwaarden na
melding
Na ontvangst van een melding van verzekeringnemer
zoals genoemd onder artikel 6.1. eindigt de dekking
voor zover het risico door de wijziging verzwaard is
met ingang van de dag van wijziging of mededeling
van de wijziging, tenzij de verzekering zonder
aanpassing van premie of voorwaarden kan worden
voortgezet.
Tenzij de maatschappij en de verzekeringnemer
overeenkomen om de verzekering op gewijzigde
condities voort te zetten, eindigt de verzekering door
opzegging door de maatschappij of de
verzekeringnemer met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden.
De maatschappij betaalt de premie over de termijn
waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de
verzekeringnemer terug onder inhouding van
administratiekosten.
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