Bijzondere voorwaarden: Geld ZW-IG-G-01-V
Staat er geld op uw polisblad? Dan is uw verzekering uitgebreid met een extra dekking voor geld en andere
verzekerde waarden. Hieronder leest u enkele regels. Deze zijn een wijziging of aanvulling op de regels van
de polisvoorwaarden.

a. Wat bedoelen wij met…?
Verzekerde waarden zijn:
- geld en geldswaardig papier, zoals cheques en effecten;
- overige waarden (tot maximaal de inkoopwaarde min de eventuele provisies) zijn:
- voorraad erkende cadeaubonnen, zoals boeken- en CD-bonnen;
- voorraad erkende krasloten;
- voorraad erkende telefoonkaarten met beltegoed;
- elektronisch vastgelegde tegoeden;
- vals geld en vals geldswaardig papier, maar geen ongedekte cheques. Hiermee wordt bedoeld de schade
die ontstaat door het aannemen van vals geld en vals geldswaardig papier.
Kluis: Deze kluis moet minimaal 120 minuten brandvertragend zijn en moet een indicatie-waardeberging
hebben die past bij het verzekerde bedrag. U moet zich hiervoor laten adviseren door een gespecialiseerde
leverancier. Is de kluis lichter dan 1.000 kg? Dan moet deze aan de vloer of de muur zijn verankerd. De
sleutel en/of (cijfer/letter)combinatie van deze kluis moet goed beheerd worden. Deze mag bovendien niet
dicht bij de kluis worden bewaard.
Vervoer: Dit is het gericht overbrengen van de verzekerde waarden van het gebouw naar de bankinstelling
of de woning van u of een personeelslid en omgekeerd. Met gebouw bedoelen wij het gebouw dat op het
polisblad staat.

b. Wat is verzekerd?
Uw verzekerde waarden of de verzekerde waarden waarvoor u verantwoordelijk bent en die u nodig hebt
voor uw bedrijf.

c. Welke risico’s zijn verzekerd?
Verzekerd is schade aan de verzekerde waarden. Deze schade is veroorzaakt door de verzekerde risico’s die
zijn genoemd op het polisblad.
Toelichting: Hebt u een Inventaris- en goederenverzekering afgesloten met de dekking ‘Uitgebreid’? Dan
bent u verzekerd voor de risico’s die genoemd staan onder het kopje ‘Uitgebreid’. Zoals: diefstal, beroving en
afpersing. Maar ook zijn meeverzekerd de risico’s genoemd onder de dekking ‘Brand en storm’.
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d. Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is schade:
- in de vorm van ongedekte cheques;
-	ontstaan tijdens onderbrekingen in het vervoer. Dit is wel verzekerd bij een korte noodzakelijke
onderbreking. Maar alleen als u of uw personeelslid de verzekerde waarden binnen handbereik houdt;
- ontstaan tijdens vervoer per post of door een geldvervoerbedrijf;
-	als de waarden aan u of een personeelslid zijn toevertrouwd en u of die ander niet weet wat de
verzekerde waarden zijn (gesloten bewaargeving);
-	veroorzaakt door personen bij u in dienst en waarvan bekend is dat deze al eerder een vermogensmisdrijf
(of poging daartoe) hebben gepleegd;
-	ontstaan door opzet dan wel met goedvinden van verzekeringnemer, vennoten, firmanten, directieleden,
commissarissen of bestuurders. Opzet van een werknemer is wel verzekerd, maar alleen als u aantoont
dat u niets te verwijten valt;
-	ontstaan terwijl u zich niet aan de voorschriften hield, die door de uitgevende instantie(s) voor het
gebruik van de verzekerde waarden zijn vastgesteld.
Let op: lees ook ‘Wat is nooit verzekerd?’. Dit vindt u in de Algemene voorwaarden Zakelijk. Ook gelden de
regels van de Bijzondere voorwaarden. Lees hierin bijvoorbeeld “Wat is niet verzekerd?’.

e. Welke bijzonderheden zijn er?
De verzekering geldt:
-	alleen voor het op het polisblad omschreven gebouw, of in de woning van u of een personeelslid.
Hierbij geldt dat:
- u of een personeelslid in de directe nabijheid van de verzekerde waarden moet zijn, of
-	als dat niet zo is, de verzekerde waarden opgeborgen moeten zijn in een goedgekeurde en goed
afgesloten kluis. Als de verzekerde waarden op een andere manier worden opgeborgen, vergoeden
wij maximaal € 2.500,-;
-	in safeloketten of nachtkluizen van bankinstellingen. Hier is het diefstalrisico alleen gedekt na braak aan
het safeloket of de nachtkluis;
-	tijdens vervoer door u of een personeelslid binnen Nederland. Hierbij is er ook dekking voor
verduistering en schade aan de verzekerde waarden. Daarbij maakt het niet uit waardoor dit is
veroorzaakt. Deze vervoersdekking begint op het moment dat de vervoerder de waarden in ontvangst
neemt en eindigt direct na aflevering op de plaats van bestemming.
Voor acceptatie van vals geld en geldswaardig papier in uw bedrijf vergoeden we tot maximaal € 2.500,- per
gebeurtenis.

f. Welk maximum bedrag is verzekerd?
Het verzekerde bedrag staat op het polisblad.
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