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Voorwaarden Geldverzekering
Dit zijn de voorwaarden geldverzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de algemene
voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.
Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten:
- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels;
- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en
welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;
- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.
De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet
met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het
polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.
Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht
op hebt.

Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden
wat u zoekt.

Wilt u meer informatie?
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via
een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Uitleg van gebruikte begrippen
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden
uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.
-

-

-

-

-

Geld: al het muntgeld en alle bankbiljetten die gebruikt worden als wettig betaalmiddel. Ook
geldswaardig papier valt hieronder. Onder geldswaardig papier verstaan we alle waardepapieren
waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldwaarde toegekend wordt. Dus ook creditcards
en elektronische betaalmiddelen.
Het moet gaan om geld en geldswaardig papier dat van uw bedrijf is en voor de bedrijfsvoering
beschikbaar is.
Kast: een goed afgesloten kast of meubelstuk
Kluis: een kluis met een indicatie-waardeberging die overeenkomt met het verzekerde bedrag. Dat
betekent hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe moeilijker de kluis te kraken is. Een kluis van minder
dan 1.000 kilo is aan de vloer of de muur verankerd.
Normering EN 14450 voor geld tot maximaal € 5.000,00
Normering EN 1143-1 voor geld tot maximaal € 25.000,00
Voor meer informatie kijk op www.indicatiewaardeberging.nl
Verblijf: het bewaren van verzekerde waarden in uw bedrijf, in uw woning of in de woning van een
door u aangewezen medewerker. Ook het bewaren in een (nacht)kluis of safeloket bij een
bankinstelling valt hieronder, mits u voldoet aan de voorwaarden die de bankinstelling daaraan stelt.
Vervoer: het vervoer van verzekerde waarden binnen Nederland, waarvoor u opdracht hebt gegeven.
Het moet gaan om rechtstreeks vervoer tussen twee van de volgende plaatsen:
- het bedrijf dat op het polisblad staat vermeld;
- een bankinstelling;
- uw woning of de woning van een medewerker;
- een van uw afnemers of leveranciers.
Verzekerde waarden: geld en geldswaardig papier dat van u is.
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Algemeen
In deze voorwaarden leest u wat de geldverzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet verzekerd is en
welke kosten wij vergoeden.

1.

Wat is verzekerd?
De geldverzekering dekt schade aan of verlies van verzekerde waarden tijdens vervoer en verblijf
tot maximaal het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
Vervoer
De geldverzekering dekt schade aan of verlies van verzekerde waarden tijdens vervoer. Het maakt
niet uit waardoor de schade is ontstaan. Er is ook dekking bij een noodzakelijke stop tijdens het
vervoer, mits de vervoerder de verzekerde waarden binnen handbereik houdt en hier direct
toezicht op heeft.
De vervoerder moet minimaal 18 jaar zijn, hij moet bij u in dienst zijn en u moet hem opdracht
hebben gegeven de verzekerde waarden te vervoeren.
Verblijf
De geldverzekering dekt schade aan of verlies van verzekerde waarden tijdens verblijf.
Wij vergoeden de schade uitsluitend als die is ontstaan door een onvoorziene gebeurtenis die
hieronder is genoemd.
- Beroving en afpersing
Schade veroorzaakt doordat u door geweld en/of onder bedreiging zaken moet afstaan.
- Brand, naburige brand en het blussen daarvan
Schade door brand. Brand is een vuur met vlammen dat buiten een haard brandt en zich uit
eigen kracht verspreidt.
De volgende situaties vallen dus niet onder brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Schade ontstaan door en tijdens het blussen en bestrijden van de brand valt ook onder de
dekking. Dit geldt ook voor materiële schade ontstaan bij het redden van zaken, waaronder
schade door wegraken of diefstal, schade aan zaken die het gevolg is van door bevoegde
autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang van de brand te beperken en schade door
een naburige brand.
- Blikseminslag
Schade door blikseminslag. Blikseminslag is een ontlading van atmosferische elektriciteit naar
de aarde toe, waardoor op de plek van de inslag aantoonbare schade ontstaat aan het
aardoppervlak en/of zaken die daarop aanwezig zijn.
Schade door inductie/overspanning is uitsluitend verzekerd als ook andere sporen van
blikseminslag aan het gebouw, waarin uw verzekerde waarden zich bevinden, aanwezig zijn.
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-

-

-

Diefstal na braak
Schade ontstaan door diefstal als iemand door middel van braak het gebouw waarin uw
verzekerde waarden aanwezig zijn, is binnengedrongen.
Wij vergoeden schade veroorzaakt door diefstal na braak:
- in uw bedrijf van verzekerde waarden uit de kluis, waarbij de kluis is opengebroken of is
gestolen. We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor de kluis is goedgekeurd. Zijn de
verzekerde waarden buiten de kluis opgeborgen, dan vergoeden wij maximaal € 250,00.
- in uw woning of in de woning van een door u aangewezen medewerker, van verzekerde
waarden uit een kast of kluis, waarbij de kast of kluis is opengebroken.
- diefstal na braak van de (nacht)kluis of het safeloket van een bankinstelling.
Lucht- of ruimtevaartuig
Schade door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig. Schade
door projectielen, voorwerpen, lading en ontploffingsmiddelen die vastzitten, vallen, vloeien of
worden geworpen uit een lucht- of ruimtevaartuig.
Ontploffing
Schade door ontploffing. Onder een ontploffing verstaan we een gehele of gedeeltelijke
vernieling die direct veroorzaakt is door een uitbarsting van gassen of dampen die plotseling
verloopt en zeer krachtig is.
Is de ontploffing ontstaan binnen een vat? Dan is aan het vereiste van een plotseling en zeer
krachtig verlopende uitbarsting voldaan als het volgende het geval is. De wand van het vat is
onder druk van de gassen of dampen die zich daarin bevinden zo uit elkaar getrokken dat in de
wand een opening is ontstaan. Uit die opening is gas, damp of vloeistof gestroomd, waardoor
de druk binnen en buiten het vat plotseling hetzelfde is geworden.
Het maakt daarbij niet uit:
- of het vat open of dicht was;
- hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan;
- of de gassen of dampen al voor de ontploffing aanwezig waren of zich tijdens de ontploffing
hebben ontwikkeld.
Is aan het bovenstaande niet voldaan of is de ontploffing buiten een vat ontstaan? Dan moet
de plotseling en zeer krachtig verlopende uitbarsting de directe uitwerking zijn van gassen of
dampen die zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht door een scheikundige reactie van vaste,
vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan.
Gaat het om verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield door de ontploffing? Dan
wordt ook de schade aan verzekerde zaken door die vernieling als een gevolg van de ontploffing
beschouwd. Gaat het om niet-verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield door de
ontploffing? Dan wordt de schade aan verzekerde zaken die is ontstaan doordat zij zich direct in
de buurt van die vernieling bevonden, als een gevolg van de ontploffing gezien.
Deze omschrijving is gebaseerd op de definitie en toelichting die door het Verbond van
Verzekeraars, afdeling brand, op 5 april 1982 gedeponeerd is bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank in Utrecht onder nummer 275/82.
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1.1

Wat is nog meer verzekerd?
Verzekerde waarden van klanten en werknemers
De verzekering dekt in de eerste plaats verzekerde waarden van uzelf. Schade aan verzekerde
waarden van klanten en werknemers vergoeden wij als het verzekerde bedrag daarvoor nog ruimte
biedt. De verzekerde waarden van klanten en werknemers moeten zich tijdens de verzekerde
gebeurtenis bevinden in een verblijf, zoals we dat beschrijven in het hoofdstuk ‘Uitleg van
gebruikte begrippen’.
Wij vergoeden alleen schade door een verzekerde gebeurtenis zoals vermeld onder hoofdstuk 1
‘Verblijf’. Schade door een lucht- of ruimtevaartuig vergoeden wij niet.
Vals geld
Als u bankbiljetten of munten ontvangt, waarvan later blijkt dat ze vervalst zijn, vergoeden wij
maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis. We vergoeden nooit meer dan het verzekerde bedrag dat op
het polisblad vermeld staat.

2.

Wat valt buiten de verzekering?
-

-

-

-

Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting is niet verzekerd. Het gaat om schade die
ontstaat tijdens de aardbeving of vulkanische uitbarsting en om schade die pas duidelijk wordt
in de 24 uur daarna.
Overstroming
Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door het bezwijken of overlopen van
dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Ook niet als deze schade veroorzaakt is door of
gevolg is van een verzekerde gebeurtenis.
Is de overstroming ontstaan door brand of ontploffing dan is er wel dekking voor schade
ontstaan door overstroming.
Vergoeding door bankinstelling
Wij betalen geen schadevergoeding als de betrokken bankinstelling de schade vergoedt.
Wij vergoeden alleen de schade als de betrokken bankinstelling de schade niet vergoedt en ook
niet verplicht kan worden de schade te vergoeden.
Vermogensmisdrijf
Wij vergoeden geen schade als die is ontstaan door een vermogensmisdrijf als de schade is
veroorzaakt door een persoon, die door u of een door u aangewezen medewerker is
ingeschakeld en u wist of had kunnen weten dat deze persoon al eerder een vermogensmisdrijf
heeft gepleegd of een poging daartoe heeft gedaan.
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3.

Wat zijn de regels bij schade?

3.1

Uw verplichtingen
Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden
verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie:
- diefstal;
- beroving;
- afpersing;
- inbraak;
- vandalisme.

Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de
schade.
3.2

Hoe stellen wij de schade vast?
Wij kunnen één of meer experts inschakelen om de schadevergoeding te bepalen. Als deze experts
informatie van u vragen, bent u verplicht die informatie te geven.
U mag zelf ook een expert inschakelen.
In dat geval benoemen beide experts voordat zij met hun werkzaamheden beginnen een derde
expert. Komt de schadevaststelling tussen beide experts niet overeen dan stelt de derde expert het
schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben
vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend.
Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in dat u voor een schadevergoeding in
aanmerking komt.
Als twee of meer met elkaar verband houdende handelingen of gebeurtenissen tot schade leiden,
beschouwen wij deze als één schadegebeurtenis.

3.3

Op welk bedrag stellen wij de schadevergoeding vast?
Wij vergoeden het verzekerde bedrag dat op het polisblad is vermeld. Het verzekerde bedrag is
maximaal € 25.000,00. De waarde van de verzekerde waarden bepalen wij volgens de gemiddelde
marktprijs of beurswaarde in Amsterdam, zoals die geldt op de dag dat de schade is ontdekt. Als
voor de verzekerde waarden geen marktprijs of beurswaarde in Amsterdam is genoteerd, bepalen
wij samen met u de waarde.

3.4

Overdracht van rechten
Als wij schade aan verzekerde waarden vergoeden, geldt het volgende:
- U bent verplicht alle rechten van de verloren gegane verzekerde waarden aan ons over te
dragen als wij daarom vragen.
- Als de verzekerde waarden die verloren zijn gegaan weer in uw bezit komen, bent u verplicht
ons daarover direct te informeren.
- Als de verzekerde waarden die verloren zijn gegaan in ons bezit komen, dan dragen wij die op
uw verzoek aan u over. In dat geval vragen wij de betaalde schadevergoeding terug.
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3.5

Andere verzekering
Als de verzekerde waarden geheel of gedeeltelijk ook via een andere verzekering verzekerd zijn,
dan vergoeden wij nooit meer dan een evenredig aandeel in de schade of in de maximum
vergoeding die van toepassing is.

4.

Welke informatie geeft u aan ons door?
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over het transport- en verblijfsrisico.
Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u de veranderingen binnen dertig
dagen aan ons door.
Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe
situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden.
- Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort.
- Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen.
- Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover
een brief te sturen.
- Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij
de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van
te voren weten door u hierover een brief te sturen.
Als wij de informatie over de verandering(en) niet binnen dertig dagen van u hebben ontvangen,
dan is er geen dekking vanaf het moment dat de verandering(en) hebben plaatsgevonden. U bent
pas weer verzekerd als wij uw aanvraag geaccepteerd hebben.

4.1

Verhuizing
Gedurende de verhuizing naar een nieuw adres is er dekking op het oorspronkelijke adres en op
het nieuwe adres.

9

voorwaarden geld FGD 2022-02

