Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering
Met de Geldtransport- en berovingsverzekering verzekert u zich voor het verloren gaan van chartaal
geld en geldswaardig papier. U bent verzekerd als een gebeurtenis die we noemen in deze
verzekeringsvoorwaarden de oorzaak van de schade is.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon. Of kijk op
www.bovemij.nl bij Schade melden En doe altijd aangifte bij de politie bij diefstal, verduistering en
soortgelijke strafrechtelijke delicten.

Lees de voorwaarden en uw polisblad goed door
In de voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. Leest
u deze goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd is degene die de verzekering heeft afgesloten in de hoedanigheid die op het polisblad staat.
Dat is de verzekeringnemer.
In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’. We noemen N.V. SchadeverzekeringMaatschappij Bovemij, ‘we’ of ‘wij’.

1.b

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor het verloren gaan van verzekerde waarden. Voor welke gebeurtenissen u
verzekerd bent, leest u in artikel 2 ‘Verzekerde gebeurtenissen‘.
Met verzekerde waarden bedoelen wij munten en biljetten en geldswaardig papier dat u voor de
uitoefening van uw bedrijf voorhanden heeft. In deze voorwaarden noemen wij deze ‘geld’.
Met gebeurtenis bedoelen wij een verzekerde gebeurtenis waardoor geld verloren gaat.

1.c

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De oorzaak
van de schade moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. Ook
op het moment dat u uw verzekerde activiteiten beëindigt, stopt de verzekering. In dat geval van
rechtswege.

1.d

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

U bent per gebeurtenis verzekerd tot maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat. Het bedrag op
uw polisblad is een zogeheten ‘premier risque’. Dat betekent dat uw vergoeding maximaal het bedrag
is dat op het polisblad staat. En tot aan dit bedrag kunt u niet onderverzekerd zijn.
Is er sprake van diefstal uit een privéwoning en zijn er bij ons meerdere Geldtransport- en
berovingsverzekeringen? Dan is geld dat in deze woning ligt, verzekerd tot maximaal het hoogste
bedrag dat op één van de polisbladen staat.
Staat op uw polisblad dat u ´maatwerk´ dekking heeft? Dan is verblijf van geld in een hotel of pension
verzekerd tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Dit is een aanvulling op de dekking voor verblijf van
geld in de woning. Is uw verzekerde bedrag voor 'verblijf in de woning' lager, dan geldt dit verzekerde
bedrag als maximum.

1.e

Binnen welk gebied bent u verzekerd?

U bent alleen binnen Nederland verzekerd. Bij vervoer van geld is daar één uitzondering op. Als er
vervoer van geld is tussen twee plaatsen in Nederland, mag dat ook over buitenlands grondgebied.
Maar alleen als dat de meest voor de hand liggende route is.

2

Hoe bent u verzekerd?

Voor welke gebeurtenissen schade door verlies van geld is verzekerd, hangt af van waar het geld is.
Wordt het vervoerd, ligt het binnen het bedrijf, de woning of in de nachtkluis?
Toelichting op de begrippen in dit hoofdstuk
Hieronder leest u wat wij bedoelen met de begrippen die in dit hoofdstuk genoemd worden bij de
verzekerde gebeurtenissen.
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Gebouw: de onroerende zaken waarvan het adres op het polisblad staat en waarin u uw bedrijf
uitoefent. Ook alles wat daartoe bestemd is en daarvan volgens de verkeersopvatting deel uitmaakt.
En alle bouwsels die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam op die plaats te blijven.
Brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard. Dit
vuur moet in staat zijn zich uit eigen kracht voort te planten. De schade door het blussen is ook
verzekerd. Met ‘brand’ bedoelen we niet:

zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien.

doorbranden van elektrische apparaten en motoren.

oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Blikseminslag: beschadiging of vernieling door het inslaan van de bliksem. Ook als daar geen brand
door ontstaat.
Ontploffing: een (gedeeltelijke) onmiddellijke vernieling die het gevolg is van een eensklaps verlopende
hevige krachtsuiting van gassen of dampen.
Als de ontploffing ontstaat binnen een vat moet:

een opening in de wand van het vat ontstaan door de druk van gassen of dampen in het vat,
en

door die opening de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk is geworden.
Het maakt daarbij niet uit hoe de gassen of dampen ontstaan zijn en of ze al voor de ontploffing
aanwezig waren.
Als de ontploffing ontstaat buiten een vat moet de krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een
scheikundige reactie.
Met ontploffing bedoelen we niet een implosie.
Braak: het zich wederrechtelijk toegang geven door verbreking van afsluitingen, met zichtbare
beschadiging.
Geweld: een dusdanige fysieke kracht dat daar geen weerstand tegen kan worden geboden.
Kluis: een brand- en inbraakwerende kluis, die u aan ons heeft opgegeven en die wij hebben
geaccepteerd.
Schade door luchtvaartuigen: getroffen worden door een (deel van een) lucht- of ruimtevaartuig. En
ook een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt of daaruit geworpen of gevallen voorwerp.

2.a

Verzekerde gebeurtenissen tijdens vervoer

Tijdens vervoer van geld is elke gebeurtenis verzekerd.
Met vervoer bedoelen wij het naar een andere plek overbrengen van geld. Vanaf het moment dat
hiermee daadwerkelijk wordt begonnen tot het moment dat het geld op de bestemming is afgeleverd.
Met vervoer bedoelen wij niet het vervoer dat uitsluitend binnen de bedrijfsgebouwen en
bedrijfsterreinen gebeurt.
Bij vervoer tot een bedrag van € 10.000,- moet u of een volwassen persoon in opdracht van u het geld
vervoeren. Het vervoer moet rechtstreeks van de verzekerde locatie naar de bestemming zijn, zonder
onnodige onderbreking en met het geld onder onmiddellijk handbereik van de vervoerder.
Bij vervoer van een bedrag tussen € 10.000,- en € 30.000,- moeten twee volwassen personen in opdracht
van u het geld per auto vervoeren. Het vervoer moet rechtstreeks van de verzekerde locatie naar de
bestemming zijn, zonder onnodige onderbreking en met het geld onder onmiddellijk handbereik van de
vervoerder.
Bij vervoer vanaf een bedrag van € 30.000,- moet het vervoer van geld gedaan worden door een gelden waardentransportbedrijf, met een speciaal daarvoor bestemd en geprepareerd geld- en
waardentransportmotorrijtuig. Met een geld- en waardentransportbedrijf bedoelen wij een bedrijf dat in
het bezit is van een vergunning zoals bedoeld is in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus.
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Als aan de voorwaarden die in dit artikel aan het transport worden gesteld niet is voldaan, vergoeden
wij uw schade niet.

2.b

Verzekerde gebeurtenissen binnen het bedrijf

Verzekerd is het verblijf van geld binnen het bedrijf. De gebeurtenissen die zijn verzekerd, staan
hieronder.
Bij schade door verlies van geld tijdens de fysieke aanwezigheid van u of uw personeel binnen het
gebouw zijn de volgende gebeurtenissen verzekerd:

brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

afpersing en/of diefstal met geweld of dreiging met geweld tegen personen.
Bij schade door verlies van geld tijdens de afwezigheid van u of uw personeel binnen het gebouw,
terwijl het geld in een correct afgesloten kluis ligt, zijn de volgende gebeurtenissen verzekerd:

brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

diefstal uit een correct afgesloten kluis, voorafgegaan door braak aan het gebouw en de kluis.

diefstal van de gehele kluis als:
o de kluis deugdelijk aan de vloer of muur was verankerd, of
o de kluis deugdelijk in de vloer of muur was ingebouwd, of
o het ledig gewicht van de kluis meer is dan 1000 kg
Met braak wordt gelijkgesteld het openen van de kluis door middel van de door (dreiging met) geweld
of afpersing verkregen sleutel en/of (cijfer-/letter) code als:

het geld in een correct afgesloten kluis ligt.

de sleutel en/of (cijfer-/letter) code van de kluis niet al aanwezig is/zijn op het verzekerde adres.

2.c

Verzekerde gebeurtenissen in de woning

Verzekerd is het verblijf van geld binnen de woning tijdens officieel erkende feestdagen, voor maximaal
vier aaneensluitende dagen. Verzekerd zijn de gebeurtenissen:

brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

afpersing of diefstal, met geweld of dreiging met geweld tegen personen.

diefstal voorafgegaan door braak aan het bewoonde gebouw. Op voorwaarde dat de
diefstal gepleegd is in het woongedeelte van uw pand of in het pand van de door u
aangewezen volwassen persoon. Bij uw afwezigheid of de afwezigheid van de door u
aangewezen volwassen persoon gelden alle voorwaarden hieronder:
o het geld is opgeborgen in een goedgekeurde en correct afgesloten inbraakwerende
kluis.
o deze kluis heeft een waardebergingsindicatie die hoort bij het maximaal verzekerde
bedrag.
o de sleutel of (cijfer/letter) code van deze kluis wordt goed beheerd.
o de sleutel en/of (cijfer/letter) code van de kluis wordt niet in de directe nabijheid van
de kluis bewaard.
Een bedrag aan geld dat hoger is dan € 7.500,- moet altijd opgeborgen zijn in een kluis zoals hierboven
staat.

2.d

Verzekerde gebeurtenissen als het geld in een nachtkluis ligt

Verzekerd is het verblijf van geld in een nachtkluis van een bankinstelling. Op voorwaarde dat u heeft
voldaan aan de eisen voor het gebruik van een nachtkluis of safeloket van die bankinstelling. Verzekerd
zijn de gebeurtenissen:

brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

afpersing of diefstal met geweld of dreiging met geweld tegen personen.

diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.

2.e

Verzekerde gebeurtenissen bij ontvangst valse bankbiljetten

Verzekerd is schade door betaling met valse bankbiljetten. Het moet dan gaan om in ontvangst
genomen bankpapier waarvan later blijkt dat het vervalst is.
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2.f

Extra verzekerd

Staat op uw polisblad ‘Maatwerkdekking’, dan is ook schade door verlies van geld van uw
personeelsleden verzekerd. En zijn gebeurtenissen in hotels en pensions verzekerd. Hiervoor gelden
onderstaande voorwaarden.
Verzekerde gebeurtenissen voor geld van personeelsleden
Verzekerd is de directe schade die ontstaat door verlies of beschadiging van geld van uw
personeelsleden, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in uw opdracht. Met personeelsleden
bedoelen wij de werknemers, stagiaires, trainees en uitzendkrachten die werken bij het bedrijf dat op
het polisblad staat. Het maximaal verzekerde bedrag is € 2.500,- per gebeurtenis. Verzekerd zijn de
gebeurtenissen:

brand, ontploffing, luchtvaartuigen en afpersing.

diefstal met geweld of dreiging met geweld tegen personen.
Verzekerde gebeurtenissen in hotels en pensions
Verzekerd is schade door het verloren gaan van geld tijdens het verblijf van geld in een hotel of
pension. Dit verblijf moet te maken hebben met het bedrijf of beroep. Verzekerd zijn de gebeurtenissen:

brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

afpersing of diefstal, met geweld of dreiging met geweld tegen u of tegen een volwassen
persoon die in uw opdracht handelt.
Afhankelijk van het bedrag aan geld zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

geld tot een bedrag van maximaal € 7.500,- moet onder onmiddellijk handbereik zijn van u of
de volwassen persoon. Of opgeborgen zijn in een correct afgesloten kluis.

geld vanaf een bedrag van € 7.500,- moet altijd opgeborgen zijn in een correct afgesloten
kluis.

2.g

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade:

veroorzaakt door een (poging tot een) vermogensdelict van uw personeelslid .

veroorzaakt door een persoon van wie u wist of behoorde te weten dat die persoon zich
eerder aan een vermogensdelict of poging daartoe schuldig heeft gemaakt.

als u zelf of een vennoot, bestuurder, (statutair) directeur of commissaris van u een verkeerde
voorstelling van zaken heeft gegeven. Of onware opgave heeft gedaan in verband met de
ingediende claim.

ontstaan tijdens het vervoer per post.

ontstaan tijdens vervoer door ondernemingen die in uw opdracht geld onder rembours
bezorgen.

ontstaan tijdens vervoer door geldvervoerbedrijven.

ontstaan door diefstal die gepleegd is met een sleutel en/of (cijfer/letter) code van de op het
polisblad omschreven kluis, tenzij er sprake is van (dreiging met) geweld of afpersing, zoals in
deze voorwaarden staat.

ontstaan door het gebruik maken van een sleutel en/of informatie over de (cijfer/letter) code
van de kluis. Als die in uw bedrijf voorhanden is, onbeheerd is of zich in een meubelstuk bevindt.

door omzetverlies, ziekteverzuim of een andere vorm van gevolgschade

door verlies van geld dat u in gesloten bewaarneming is toevertrouwd. En waarvan u de
waarde niet heeft gecontroleerd voordat de schadegebeurtenis plaats vond.

als deze is uitgesloten volgens de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

2.h

Overige kosten bovenop het verzekerde bedrag

Als de schade is verzekerd, zijn de bereddingskosten ook verzekerd. Daaronder valt ook de schade aan
zaken die voor de beredding worden ingezet. Bereddingskosten zijn de kosten van maatregelen die
door u of namens u worden getroffen en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een gedekte schade te
beperken. Of een onmiddellijk dreigend gevaar van schade - die binnen de dekking van de
verzekering zou vallen - af te wenden. Wij vergoeden deze kosten tot een maximum van 50% van het
hoogste verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat. Komt de schade samen met de
bovengenoemde kosten boven het verzekerde bedrag? Dan vergoeden wij de kosten ook boven het
verzekerde bedrag.
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Ook verzekerd zijn de kosten van vervanging of wijziging van de sleutel(s) of het slot van de kluis. Als het
maken van die kosten noodzakelijk is geworden door afpersing of diefstal met geweld of bedreiging
met geweld tegen personen. Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.

2.i

Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt

Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere
verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.
U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt
uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is.
Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet
eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de
schade.

3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding?

3.a

Wij bepalen de omvang van de schade

Voor het vaststellen van de schade gaan we uit van de verzekerde bedragen op uw polisblad. De
waarde van het geld en de waardepapieren stellen we vast op basis van de gemiddelde marktprijs. Of
volgens de Amsterdamse beurswaarde op de dag dat de gebeurtenis plaatsvond. Wanneer het niet
mogelijk is om op deze manier de waarde te bepalen, dan stellen u en wij samen de waarde vast.
Komen we er samen niet uit?
Dan benoemen we voor de vaststelling van de schade een deskundige.
Als u het vervolgens niet eens bent met onze deskundige dan heeft u de mogelijkheid om:

een eigen deskundige in te schakelen. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan
benoemen wij samen nog een derde externe deskundige. Deze derde deskundige doet een
bindende uitspraak als de twee deskundigen het niet met elkaar eens worden. De derde
deskundige bepaalt ook wie de kosten van de bindende uitspraak moet vergoeden. Als de
kosten van uw deskundige lager of gelijk zijn aan de kosten van de onze, dan worden deze
kosten volledig door ons vergoed. Zijn die kosten hoger, dan vergoeden wij deze kosten tot in
elk geval de kosten van onze deskundige. De meerkosten van uw deskundige worden door ons
vergoed indien deze redelijk zijn.

het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
Let op: het aanstellen van deskundigen en het verlenen van medewerking, betekent niet dat wij
verplicht zijn de schade te vergoeden.

3.b

Uw eigen risico brengen wij in mindering op onze schadevergoeding

Op uw polisblad staat uw eigen risico per gebeurtenis. Dit eigen risico brengen wij in mindering op de
schadevergoeding die wij hebben berekend. Er geldt geen eigen risico voor bereddingskosten.

3.c

Wij betalen zo snel mogelijk

Wij stellen vast op welk bedrag u recht heeft. Daarna betalen wij zo snel mogelijk de schadevergoeding
min het eigen risico.

3.d

Voor de afhandeling van uw schade geldt een aantal regels

Wanneer moet u direct melden en aangifte doen bij de politie?
U moet ons direct op de hoogte stellen van schade door een verzekerde gebeurtenis. En u moet altijd
direct aangifte doen bij de politie.
Wat moet u doen na het ontdekken van schade bij transport?
U moet binnen één week na het ontdekken van de schade controleren of het transport heeft
plaatsgevonden volgens de opdracht die u heeft gegeven. Heeft iemand anders de schade
veroorzaakt? Dan moet u uw volledige medewerking verlenen zodat wij de schade kunnen verhalen.
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Overdracht van rechten
Als wij daarom vragen, bent u verplicht om alle rechten aan ons over te dragen die te maken hebben
met het verlies van geld waarvoor wij een schadevergoeding betaalden. Krijgt u het geld zonder onze
tussenkomst weer in uw bezit, dan moet u ons meteen informeren. U moet dan de van ons ontvangen
schadevergoeding binnen één maand terugbetalen.

4

Wat moet u nog meer weten?

4.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:

de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

deze voorwaarden.

uw polisblad.

de clausules die op uw polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan uw polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.
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