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Bijzondere Voorwaarden Geldverzekering 01-12  
 
 

1 
  A.B.W. Volmacht B.V. 

Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de 
Algemene Voorwaarden, de Algemene Begripsomschrijvingen en de 
Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Verzekering voor Inventaris en 
Goederen. Deze Bijzondere Voorwaarden Geldverzekering vervangt 
de in de Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Verzekering voor 
Inventaris en Goederen opgenomen dekking (vals) Geld en (vals) 
Geldswaardig papier. 
 
 

Artikel 1  

Aanvullende begripsomschrijvingen 
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder verzekerde 
waarden: 
a. geld en geldswaardig papier, zoals cheques, effecten en 

wissels. 
b. overige waarden: 

- voorraad strippenkaarten; 
- voorraad erkende cadeaubonnen, zoals VVV-, boeken- en 

CD-bonnen; 
- voorraad erkende krasloten; 
- voorraad telefoonkaarten met beltegoed; 
- elektronisch vastgelegde tegoeden door middel van de 

chipknip. 
Als waarde van de ‘overige waarden’ geldt de inkoopwaarde, 
exclusief eventuele provisies; 

c. vals geld en vals geldswaardig papier, met uitzondering van 
ongedekte cheques. 

Voor alle genoemde zaken geldt dat deze voor de uitoefening van 
zijn bedrijf aan verzekerde toebehoren of waarvoor hij aansprakelijk 
is. 
 
 

Artikel 2  

Omvang van de dekking 
Tot maximaal het op het polisblad vermelde bedrag bieden wij per 
gebeurtenis dekking voor de materiële schade aan of verlies van de 
verzekerde waarden. De schade of het verlies moet zijn veroorzaakt 
door een in de Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en 
Goederenverzekering, artikel ‘Omvang van de dekking’, genoemde 
gebeurtenis. 

1. Verblijfsdekking 
De verzekerde waarden moeten aanwezig zijn: 
a. in het op het polisblad omschreven gebouw of in de woning 

van verzekerde of van een personeelslid: 
1. bij aanwezigheid van verzekerde of van een 

personeelslid als de verzekerde waarden in de directe 
nabijheid zijn; 

2. bij afwezigheid van verzekerde of van een 
personeelslid, als: 
- de verzekerde waarden zijn opgeborgen in een 

goedgekeurde en goed afgesloten inbraakwerende 
kluis; 

- deze kluis een indicatie-waardeberging heeft 
overeenkomstig het verzekerde bedrag. Een kluis 
met een gewicht van minder dan 1000 kg moet op 
een deugdelijke wijze aan de vloer of de muur zijn 
verankerd; 

- de sleutel en/of (cijfer/letter)combinatie van deze 
kluis goed beheerd is. Deze mag niet in de directe 
nabijheid van de kluis worden bewaard. 

Als de verzekerde waarden op een andere wijze 
worden opgeborgen, bedraagt de schadevergoeding 
maximaal € 2.500,-; 

b. in safeloketten of nachtkluizen van bankinstellingen. Het 
diefstalrisico is alleen gedekt na braak aan het safeloket of 
de nachtkluis. 

Wij bieden dekking voor acceptatie van vals geld en vals 

geldswaardig papier in het bedrijf van de verzekerde, met 
uitzondering van ongedekte cheques, tot maximaal € 2.500,- 
per gebeurtenis. 

2. Vervoersdekking 
Onder vervoer verstaan wij het gericht overbrengen van de 
verzekerde waarden van het in het polisblad omschreven 
gebouw naar de bankinstelling of de woning van verzekerde of 
een personeelslid en omgekeerd. 
a. Tijdens het vervoer binnen Nederland verlenen wij dekking 

tegen diefstal of verduistering van of schade aan de 
verzekerde waarden door ongeacht welke oorzaak. 

b. Er is geen dekking tijdens onderbrekingen in het vervoer. 
Bij een korte, noodzakelijke onderbreking blijft de dekking 

van kracht, maar alleen als de vervoerder de verzekerde 
waarden onder handbereik houdt. 

c. De vervoersdekking begint op het moment dat de 
vervoerder de waarden in ontvangst neemt en eindigt 
direct na aflevering op de plaats van bestemming. 
 

  

Artikel 3  

Aanvullende uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden, de 
Bijzondere  Voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering en in 
de clausules die op deze verzekering van toepassing zijn, staan 
opgenomen, is ook uitgesloten verlies van of schade aan de 
verzekerde waarden: 
1. ontstaan tijdens vervoer per post of door een geld-

vervoerbedrijf; 
2. als de waarden in gesloten bewaargeving aan verzekerde of 

een personeelslid is toevertrouwd; 
3. ontstaan zijn voor de ingangsdatum of na de einddatum van 

deze verzekering; 
4. veroorzaakt door personen in dienst van verzekerde (inclusief 

de geldvervoerder), als het hem bekend is dat deze al eerder 

een vermogensmisdrijf (of poging daartoe) hebben gepleegd; 
5. ontstaan door opzet dan wel met goedvinden van vennoten, 

firmanten, directieleden, commissarissen of bestuurders; 
6. als verzekerde heeft nagelaten de voorschriften op te volgen 

die door de uitgevende instantie(s) voor het gebruik van de 
verzekerde waarden zijn gesteld; 

7. als een gebeurtenis wordt gemeld in de 13 de maand of later na 
het moment waarop deze heeft plaatsgevonden. 

 
 
 


