Verzekeringsvoorwaarden
NBP Geldverzekering voor Ondernemers GVO08

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden maken deel uit
van dat geheel.
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1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Atoomkernreacties
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;
1.2
Gebeurtenis
één enkele handeling of evenement, dan wel meer dan één of een
serie van met elkaar (hetzij doordat dezelfde persoon ze heeft
verricht, hetzij anderszins) verband houdende handelingen of
evenementen, in welk verzekeringsjaar of welke verzekeringsjaren
ook ontstaan of ontdekt.
1.3
Geld en waardepapieren
gemunt geld, bankbiljetten, in chipknip- en chipperautomaten
opgeslagen bedragen, effecten, recepissen, certificaten, coupons,
talons, wissels, promessen, cheques, zegels, gezegeld papier,
cognossementen, charterpartijen, cedullen en/of andere waarde
papieren en/of papieren van geldswaarde.
Tevens wordt hieronder verstaan spaarzegels uitgegeven door
verzekerde zelf of door een organisatie waarbij deze is aangesloten,
boeken-, cd-, theater- en andere officiële cadeaubonnen, postzegels,
strippenkaarten ten behoeve van het openbaar vervoer, telefoon
kaarten en staatsloten;
1.4
Goedgekeurde brandkast of kluis
een inbraakwerende brandkast of kluis die voldoet aan de eisen die
voor waardeberging worden gesteld in de meest recente publicatie ter
zaken van VGW (Vereniging Geld- en Waardeberging). In tegenstelling
tot deze publicatie dient een kluis met een gewicht van minder dan
1000 kg verankerd te zijn.
1.5
Kast
een goed afgesloten kast of meubelstuk.
1.6
Molest
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. Deze 6 vormen van molest, alsmede de definitie
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage;
1.7
Transport
het door verzekerde of in zijn opdracht overbrengen van de verzekerde
waarden binnen Nederland, mits het overbrengen rechtstreeks tussen
twee van de volgende plaatsen geschiedt:
• het in de polis vermelde kantoor/bedrijf;
• een bankinstelling;

• de woning van verzekerde of de woning van de filiaalhouder of door
hen aangewezen vervanger;
• een afnemer of leverancier van de verzekerde.
Het transport begint zodra degene die de verzekerde waarden
vervoert, de plaats van in ontvangstneming verlaat en eindigt direct
na aflevering op de plaats van bestemming.
1.8
Verblijf
het aanwezig zijn van de verzekerde waarden in het kantoor/bedrijf of
in de woning van verzekerde of de filiaalhouder of de door hen
aangewezen vervanger, dan wel in een nachtkluis of een safeloket van
een bankinstelling, mits door verzekerde is voldaan aan de
voorwaarde waarop de bankinstelling het recht verleent tot gebruik
van de nachtkluis of het safeloket.
1.9
Verzekerd bedrag
het verzekerd bedrag als vermeld op het polisblad geldt als maximum
per gebeurtenis, met uitzondering van de in artikel 2.4 genoemde
risico’s. Voor de in artikel 2.4 genoemde risico’s geldt het verzekerde
bedrag als maximum per transport. Indien voor het brandkastrisico in
het polisblad een lager bedrag staat vermeld, dan geldt dat lagere
bedrag;
1.10
Verzekerde waarden
geld en waardepapieren die verzekerde in eigendom toebehoren of
verzekerde zijn toevertrouwd of in commissie gegeven, of die
verzekerde in bewaring heeft genomen of waarvoor verzekerde
aansprakelijk is.
1.11
Verzekerde
a de verzekeringnemer;
b de huisgenoten of andere volwassen personen ten aanzien van de
werkzaamheden die zij voor verzekeringnemer verrichten;
c leden van het personeel van verzekeringnemer (ook
uitzendkrachten, stagiaires en trainees) ten aanzien van de
werkzaamheden die zij voor hem verrichten;
d andere in de polis als zodanig vermelde natuurlijke personen of
rechtspersonen.
2
Dekking
De dekkingen zoals omschreven in de artikelen 2.1 tot en met 2.4 zijn
uitsluitend van toepassing, indien deze in het polisblad zijn vermeld.
2.1
Omschrijving van de dekking tijdens verblijf in het kantoor/
bedrijf
De verzekering dekt het verloren gaan van de verzekerde waarden
tijdens het verblijf in het kantoor/bedrijf van verzekerde door een
hierna vermelde gebeurtenis:
• brand, ontploffing en blikseminslag;
• het getroffen worden van het kantoor/bedrijf van verzekerde door
een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimte
vaartuig dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt,
daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel
of ander voorwerp;
• diefstal voorafgegaan door braak aan de door de verzekeraar
goedgekeurde brandkast of kluis en diefstal van de brandkast of
kluis.
Met braak aan de brandkast of kluis wordt gelijkgesteld het zich
toegang verschaffen tot de brandkast of kluis door middel van een
valse sleutel of andere niet tot het openen van het slot van de
brandkast of kluis bestemde werktuigen of door middel van de
echte sleutel en/of cijfer of lettercode indien deze op gewelddadige
wijze is verkregen. De hiervoor verleende dekking is uitsluitend van
kracht voor zover alle sleutels en reservesleutels van de brandkastof kluisdeur(en) – en eventuele aantekeningen van cijfer- of
letterslotcombinaties – tijdens afwezigheid van verzekerde niet in
het kantoor/bedrijf achterblijven, doch door de daartoe bevoegde
personen mee naar huis worden genomen.
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a Verblijfsdekking in het kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van
verzekerde
Tijdens afwezigheid van verzekerde zijn de verzekerde waarden
uitsluitend gedekt in een afgesloten door verzekeraar goed
gekeurde brandkast of kluis. Bevinden de verzekerde waarden zich
tijdens de afwezigheid van verzekerde buiten de brandkast of kluis
dan geldt er een maximum vergoeding van e 2.500,–.
b Verblijfsdekking in het kantoor/bedrijf tijdens aanwezigheid van
verzekerde
Tijdens aanwezigheid van verzekerde zijn de verzekerde waarden in
het kantoor/bedrijf ook gedekt tegen afpersing of diefstal,
voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door geweld of
bedreiging met geweld tegen verzekerde of derden.
Met betrekking tot het hiervoor genoemde risico van afpersing
geldt als voorwaarde dat:
• ten aanzien van de bedreigde personen
de afpersing of bedreiging met geweld gericht dient te zijn tegen
zich feitelijk in het kantoor/bedrijf bevindende personen;
• ten aanzien van de verzekerde waarden
de afpersing of bedreiging met geweld betrekking dient te
hebben op afgifte van zich in het kantoor/bedrijf bevindende
waarden; onder waarden is in dit verband begrepen het aangaan
van een schuld of het teniet doen van een schuld;
• ten aanzien van de plaats
de afpersing of bedreiging met geweld plaats dient te vinden, aan
dient te vangen of voortgezet dient te worden in het kantoor/
bedrijf, met dien verstande, dat afpersing of bedreiging van
buitenaf niet is meeverzekerd.
2.2
Omschrijving van de dekking tijdens verblijf in nachtkluis of
safeloket van een bankinstelling
Tijdens verblijf in een nachtkluis of safeloket van een bankinstelling in
Nederland, zijn de verzekerde waarden gedekt tegen: brand,
ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, diefstal en afpersing
zoals vermeld in artikel 2.1.
2.3
Omschrijving van de dekking tijdens verblijf in woning
Indien de verzekerde waarden buiten het kantoor/bedrijf worden
meegenomen naar de woning van de verzekeringnemer of van de
door hem aangewezen persoon, dan is het verblijf van de verzekerde
waarden in het woongedeelte van de woning tot maximaal de
eerstvolgende werkdag verzekerd.
De verzekerde waarden zijn gedekt tijdens het verblijf in de woning
door een hierna vermelde gebeurtenis:
• brand, ontploffing en blikseminslag;
• het getroffen worden van de woning van verzekerde door een
vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig
dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit
geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of
ander voorwerp;
• afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of
gevolgd door geweld of bedreiging met geweld tegen verzekerde;
• diefstal door middel van braak van buitenaf aan de woning.
De dekking tijdens verblijf in de woning is uitsluitend van kracht op de
uitdrukkelijke voorwaarde dat:
• de genoemde personen de verzekerde waarden steeds onder hun
onmiddellijk persoonlijk bereik hebben; of
• de verzekerde waarden zijn geborgen in een goed afgesloten kast of
meubelstuk op hun slaapkamer; of
• de verzekerde waarden zich bevinden in een afgesloten, door de
verzekeraar goedgekeurde, brandkast of kluis.
Indien, ongeacht de hoogte van de verzekerde som er voor meer dan
e 5.000,– aan verzekerde waarden aanwezig is:
• dient doorlopend een volwassen persoon aanwezig te zijn; of
• dienen de verzekerde waarden geborgen te zijn in een afgesloten,
door de verzekeraar goedgekeurde, brandkast of kluis.
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2.4
Omschrijving van de dekking tijdens transport
a De verzekerde waarden zijn gedekt tegen beroving, afpersing,
diefstal (met of zonder geweld gepaard gaande), verduistering,
zakkenrollen of op enigerlei wijze verloren raken tijdens het
overbrengen daarvan door verzekerde of ingevolge al dan niet
stilzwijgende opdracht van of namens verzekerde, door één of meer
personen, al dan niet in dienst van verzekerde buiten het kantoor/
bedrijf van verzekerde en binnen Nederland, met dien verstande,
dat direct en ononderbroken transport over buitenlands grond
gebied tussen twee in Nederland gelegen plaatsen is meeverzekerd.
b De dekking tijdens transport neemt een aanvang, zodra de persoon,
die de verzekerde waarden moet overbrengen, deze in ontvangst
neemt en eindigt onmiddellijk na aflevering op de plaats van
bestemming, ook indien van de plaatsen van in ontvangstneming
en van aflevering er één binnen het kantoor/bedrijf van verzekerde
is gelegen.
c Als voorwaarde bij het overbrengen van verzekerde waarden geldt,
dat de personen die deze waarden overbrengen, de waarden
voortdurend onder hun onmiddellijke bereik dienen te houden. Het
is niet toegestaan de verzekerde waarden onbeheerd in de auto
achter te laten. Onderbrekingen en/of afwijkingen van de normale
route in het transport vallen niet onder de dekking tijdens
transport, tenzij dat korte onderbrekingen zijn die redelijkerwijs
gezien noodzakelijk zijn en zover de verzekerde waarden zich onder
onmiddellijk handbereik bevinden van de persoon die met het
transport is belast.
d Transport van de verzekerde waarden dat uitsluitend plaats vindt
binnen het kantoor/bedrijf van verzekerde valt niet onder de
dekking tijdens transport maar onder de dekking tijdens verblijf in
kantoor/bedrijf (zie artikel 2.1).
e Voor zover het overbrengen van waarden verricht wordt door
personen jonger dan achttien jaar, zal deze verzekering in afwijking
van het op het polisblad bepaalde, slechts tot een maximum van
e 1.000,– van kracht zijn.
f De afrekening van een transport van verzekerde waarden dient zo
spoedig mogelijk plaats te vinden, doch uiterlijk binnen drie
werkdagen.
2.5
Bijzondere dekkingen
a Accountantskosten
Meeverzekerd zijn de accountantskosten in verband met een na
ontdekking van een door de polis gedekte schade door de
accountant van verzekeringnemer ingesteld onderzoek tot
maximaal e 2.500,– per gebeurtenis. Deze kosten worden
uitsluitend vergoed indien een dergelijk onderzoek naar het oordeel
van verzekeraar voor het beoordelen van de schade noodzakelijk is.
b Chipperkast
Meeverzekerd is het verloren gaan van de dagopbrengst van
bedragen afgeschreven van zogenaamde chipkaarten, welke
opbrengsten opgeslagen liggen in het geheugen van de chipperkast
(de lezer van de chipkaarten). Indien door een bedieningsfout,
stroomstoring of anderszins de chipperkast niet kan worden
uitgelezen, dan wel tijdens de informatieoverdracht een
communicatiestoornis is opgetreden waardoor de dagopbrengst
verloren is gegaan, wordt een vergoeding verleend tot maximaal het
voor verblijf verzekerde bedrag. Meeverzekerd is bovendien tot
maximaal e 5.000,– het verloren gaan van de inhoud van de
chipperkast als gevolg van diefstal na braak buiten openingsuren,
indien de chipperkast nog niet is uitgelezen omdat het beperkte
maximum bedrag / het maximum aantal boekingen nog niet is
bereikt.
c Geld en waardepapieren van derden
Meeverzekerd is geld en waardepapieren van leden van het
personeel of cliënten van verzekerde als deze geld en waarde
papieren verloren gaan door afpersing of diefstal, voorafgegaan
door, gepaard gaande met geweld (of dreiging met geweld) tegen
zich feitelijk in het kantoor/bedrijf bevindende personen.
De verzekering dekt in de eerste plaats geld en waardepapieren van
verzekerden zelf, terwijl een eventueel overschot van het maximum
per gebeurtenis verzekerde bedrag kan dienen voor dekking van
geld en waardepapieren van leden van het personeel en cliënten.

d Kosten vervanging sleutel en slot
Meeverzekerd zijn tot een maximum bedrag van e 1.000,– per
gebeurtenis, de kosten van vervanging of wijziging van het slot en/
of de sleutels van de kluis in het kantoor/bedrijf van verzekerde als
door afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met
geweld (of dreiging met geweld) tegen zich feitelijk in het kantoor/
bedrijf bevindende personen, de sleutel(s) van de kluis verloren zijn
gegaan.
e Schade aan roerende zaken
Meeverzekerd is schade aan roerende zaken die toebehoren aan de
verzekeringnemer, zijn gezinsleden, zijn personeel of zijn cliënten
als deze zaken worden beschadigd of vernietigd door afpersing of
diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen zich feitelijk in het kantoor/bedrijf
bevindende personen.
De verzekering dekt in de eerste plaats geld en waardepapieren,
terwijl een eventueel overschot van het maximum per gebeurtenis
verzekerde bedrag kan dienen voor dekking van schade aan
roerende zaken zoals hierboven omschreven.
f Vals geld
Meeverzekerd is het in ontvangst nemen van bankbiljetten waarvan
later blijkt dat zij vervalst zijn tot een maximum bedrag van
e 2.500,– per gebeurtenis maar nimmer meer dan het verzekerde
bedrag.
Deze dekking is uitsluitend van kracht op voorwaarde dat de
controleprocedures en voorschriften als voorgeschreven door de
bankinstellingen zijn nageleefd.
2.6
Omvang van de dekking
De verzekering dekt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1
tot en met 2.5, het verloren gaan van verzekerde waarden tot
maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis tijdens verblijf en
transport van geld en waardepapieren als op het polisblad vermeld.
Elke schade vallende onder deze polis zal met inachtneming van het
verzekerde maximum ten volle worden vergoed tot ten hoogste de
waarde van de verloren verzekerde waarden, ongeacht of de
aanwezige waarde voor de gebeurtenis hoger is dan het verzekerde
bedrag. Het verzekerde bedrag geldt als excedent van een eventueel
eigen risico.
Indien schade wordt geleden, welke gedekt is zowel onder de
bijzondere voorwaarden als onder deze verzekeringsvoorwaarden,
dan zal de schade slechts éénmaal worden vergoed.
2.7
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Nederland, tenzij anders is
overeengekomen.

15 297 08-04 WV

3
Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
3.1
Atoomkernreactie
schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreactie, ongeacht hoe deze is ontstaan.
3.2
Inloop/uitloop
a schade ontstaan vóór de ingangsdatum van deze verzekering,
ongeacht het tijdstip van ontdekking;
b schade ontstaan na afloop van deze verzekering;
3.3
Gesloten bewaarneming/zonder controle
verzekerde waarden, die verzekerde in bewaring zijn gegeven of die
aan zijn zorg zijn toevertrouwd, doch waarvan verzekerde zich vóór
het ontstaan van de schade niet heeft overtuigd, waaruit zij bestaan of
welke de nominale waarde was en/of dat de waarden werkelijk
aanwezig waren;
3.4
Molest
schade direct of indirect veroorzaakt door of ontstaan uit molest;

3.5
Onbeheerde sleutels en/of informatie
schade ontstaan door diefstal gepleegd met de echte sleutel(s) en/of
de reservesleutel(s) van de in het polisblad omschreven brand
kast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten of met behulp van
informatie over de cijfer- of letterslotcombinatie indien deze sleutel(s)
en/of informatie onbeheerd (in een al dan niet gesloten meubelstuk
of anderszins) in het kantoor/bedrijf of woning, waarin deze
brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten zich bevinden, zijn
achtergelaten.
3.6
Ontdekkingstermijn
schade die niet is ontdekt en schriftelijk ter kennis van verzekeraar is
gebracht, binnen één jaar nadat de gebeurtenis waardoor zij is
ontstaan heeft plaatsgevonden.
3.7
Transport per post, bodedienst of geldvervoerbedrijf
schade die is ontstaan tijden vervoer van de verzekerde waarden
• per post;
• door ondernemingen, die in opdracht van de verzekeringnemer
zaken onder rembours bezorgen;
• door geldvervoerbedrijven.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.8
Vermogensdelict
de schade die is veroorzaakt door een verzekerde, zoals omschreven
in artikel 1.11, van wie de verzekeringnemer wist dat die persoon zich
eerder aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig
gemaakt.
4
Schade
Naast de bepalingen over schade als vermeld in de algemene
voorwaarden, geldt het navolgende:
4.1
Andere verzekeringen
Indien geld en waardepapieren, geheel of gedeeltelijk, verzekerd zijn
op verschillende polissen, dan zal op grond van deze polis nooit meer
vergoed worden dan een evenredig aandeel in de schade, dan wel in
de van toepassing zijnde maximum vergoeding(en).
4.2
Schadevasstelling
Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis
vermelde verzekerde bedragen. De waarde van geld en waarde
papieren wordt bepaald in overeenstemming met de gemiddelde
marktprijs of waarde in Amsterdam geldend op de dag van
ontdekking van de schade. Indien voor het geld en waardepapieren
geen marktprijs of waarde in Amsterdam is genoteerd, wordt als
waarde aangenomen de door de betreffende partijen overeen te
komen waarde.
4.3
Overdracht rechten
Verzekerde is verplicht aan verzekeraar op haar verzoek de rechten
over te dragen van de verzekerde waarden die door diefstal verloren
zijn gegaan en waarvoor verzekeraar aan verzekerde uitkering doet of
heeft gedaan. Komen de verzekerde waarden naderhand in bezit van
verzekeraar, dan zal zij de verzekerde waarden op verzoek van
verzekerde weer aan hem overdragen, tegen teruggave van het
daarvoor uitgekeerde bedrag. Indien de gestolen verzekerde waarden
zonder tussenkomst van verzekeraar weer in het bezit komen van
verzekerde, is hij verplicht terstond verzekeraar daarvan in kennis te
stellen.
4.4
Publicatierecht
De verzekeraar heeft het recht het misdrijf of het verlies met
vermelding van de vermiste waarden in naam van verzekerde, doch op
zijn kosten, bekend te maken in binnen- en buitenlandse publiciteits
organen te zijner keuze, met waarschuwing die waarden niet te kopen
of aan te nemen, onder welke vorm dan ook.
5
Premie
Naast de bepalingen betreffende de premie als vermeld in de
algemene voorwaarden, geldt het navolgende:
5.1
Vaste premie
Indien voor deze verzekering een vaste premie geldt, heeft de
verzekeraar het recht om deze premie elke drie jaar te herzien. Voor
de beoordeling zal gebruik worden gemaakt van een door
verzekeringnemer in te vullen vragenformulier.
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