Polisvoorwaardenblad 06.7

Evenementenverzekering Rubriek 7
Geld
Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerden
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen:
a. verzekeringnemer.
b. ondergeschikten en vrijwillige medewerkers van ver
zekeringnemer ten aanzien van de werkzaamheden die
zij voor hem verrichten.
c. bestuursleden van verzekeringnemer.
1.1.2 Verzekerde zaken
Geld en geldswaardig papier dat verzekeringnemer in
verband met de uitoefening van zijn bedrijf voorhanden
heeft, met inbegrip van geldswaarden die in een
elektronische kassa zijn vastgelegd door rechtstreekse
overname vanaf een daartoe bestemde betaalkaart.
1.1.3 Vervoer
Het naar elders overbrengen van verzekerde zaken vanaf
het moment waarop hiermee daadwerkelijk wordt
aangevangen tot het moment waarop de verzekerde
zaken op de bestemde plaats zijn afgeleverd.

Onder vervoer wordt niet verstaan vervoer dat uitsluitend
plaatsvindt binnen het kantoor/bedrijf op de locatie zoals
in de polis omschreven.
1.1.4 Geld- / waardetransportbedrijf
Een als zodanig in de polis omschreven geld- en waarde
transportbedrijf dat verzekerde zaken vervoert in opdracht
van verzekeringnemer.
1.1.5 Braak
Met braak wordt gelijk gesteld het openen van het gebouw
of de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimten of
brandkast, door middel van overrompeling of afpersing
verkregen sleutel.
1.1.6 Geweld (diefstal)
Het uitoefenen van dusdanige fysieke kracht tegen
personen (met het oogmerk zich verzekerde zaken toe te
eigenen) dat daaraan in redelijkheid geen weerstand kan
worden geboden.
1.1.7 Brandkast
Een als zodanig in de polis omschreven brand- en inbraak
werende kast of kluis.
Een brandkast met een gewicht van minder dan 1000 kg
dient verankerd te zijn volgens richtlijnen van de
leverancier.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van
Dekking
Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt schade door het verloren gaan
van verzekerde zaken, zoals hieronder nader is bepaald.
De dekking voor geld en geldswaardig papier geldt
slechts voorzover geen aanspraak kan worden gemaakt
op vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van
uitgevende instanties of uit anderen hoofde.
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften
zijn uitgevaardigd door de uitgevende instanties, bestaat
uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze
voorschriften zijn nageleefd.
2.1.1 Vervoer
Tijdens vervoer is er dekking tegen schade hoe dan ook
ontstaan.
Deze dekking geldt alleen indien sprake is van de hierna
genoemde omstandigheden.
a. Het vervoer wordt verricht door verzekeringnemer
zelf of door een verzekerde (volwassen persoon) of
geld- en waardetransportbedrijf, beide in opdracht van
verzekeringnemer.
b. Het vervoer vindt plaats via de kortste weg, zonder
onnodige onderbrekingen, naar de bestemde plaats.
c. De verzekerde zaken blijven onder onmiddellijk
handbereik van de vervoerder.
2.1.2 Kantoor / bedrijf tijdens aanwezigheid
verzekerde
Bij verblijf in het kantoor/bedrijf op de locatie, zoals in de
polis omschreven, is tijdens aanwezigheid van verzekerde
op die locatie dekking tegen schade door de hierna
genoemde gebeurtenissen.
a. Afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen, waarbij de daders
zich moeten bevinden in het kantoor/bedrijf op die
locatie.
b. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
2.1.3 Kantoor / bedrijf tijdens afwezigheid verzekerde
Bij verblijf in het kantoor/bedrijf op de locatie, zoals in de
polis omschreven, is tijdens afwezigheid van verzekerde
op die locatie dekking tegen schade door de hierna
genoemde gebeurtenissen.
a. Diefstal, mits gepleegd door:
– iemand die het gebouw is binnengedrongen door
middel van braak of
– iemand die de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimten van het gebouw is binnengedrongen
door middel van braak aan die desbetreffende
ruimten.
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b. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
Met braak wordt in dit geval gelijkgesteld het openen
van het gebouw of de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimten door middel van de door overrompeling of
afpersing verkregen sleutel.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
€ 100,–.
Deze dekking geldt niet voor horecabedrijven, kantines,
sportscholen, videotheken en avondwinkels.
2.1.4 Brandkast in kantoor / bedrijf tijdens
afwezigheid verzekerde
Bij verblijf in een brandkast in het kantoor/bedrijf op de
locatie, zoals in de polis omschreven, is tijdens afwezigheid
van verzekerde dekking tegen schade door de hierna
genoemde gebeurtenissen.
a. Diefstal, mits gepleegd door iemand die de brandkast
is binnengedrongen door middel van braak, waarbij de
sleutel en/of cijfercombinatie niet aanwezig is op de
locatie waar de brandkast zich bevindt of in andere
bedrijfsruimten die bij verzekerde in gebruik zijn.
b. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
Met braak wordt in dit geval gelijkgesteld het openen van
de brandkast door middel van de door overrompeling of
afpersing verkregen sleutel.
2.1.5 Woning
Bij verblijf in de woongedeelten van de woning van
verzekeringnemer of een door hem aangewezen persoon
is er dekking tegen schade door de hierna genoemde
gebeurtenissen.
a. Afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen, waarbij de daders
zich moeten bevinden in die woongedeelten.
b. Diefstal, mits gepleegd door iemand die de woning is
binnengedrongen door middel van braak, waarbij de
verzekerde zaken worden bewaard onder onmiddellijk
handbereik van een volwassen persoon of zijn
opgeborgen in een kast of ander meubelstuk, beide mits
deugdelijk afgesloten.
c. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
Indien, ongeacht de hoogte van de verzekerde som, een
bedrag van meer dan € 7.500,– aan verzekerde zaken en
overig geld en geldswaardig papier in de woongedeelten
wordt bewaard, dient een volwassen persoon in die
woongedeelten aanwezig te zijn. Is dit niet het geval,
dan zal de verschuldigde schadevergoeding niet meer
bedragen dan de verzekerde som met een maximum van
€ 7.500,–.
2.1.6 Nachtkluis
Bij verblijf in de nachtkluis van een bankinstelling is er
dekking tegen schade door de hierna genoemde gebeurte
nissen.
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a. Afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen, waarbij de daders
zich moeten bevinden in die bankinstelling.
b. Diefstal, mits gepleegd door iemand die de nachtkluis is
binnengedrongen door middel van braak.
c. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen

3.1.1 Vermogensdelict
Schade veroorzaakt door een verzekerde van wie
verzekeringnemer wist dat die persoon zich eerder aan
een vermogensdelict of poging daartoe heeft schuldig
gemaakt.

Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise
Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade,
met inachtneming van het hierna vermelde.
a. De dekking voor expertise door een expert die door
verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover
sprake is van redelijke kosten met een maximum
van de kosten van expertise door de expert die door
verzekeraar is benoemd.
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.
c. Indien sprake is van onderzekering, wordt voor deze
dekking geen onderverzekering toegepast.

De verzekering biedt geen dekking voor de hierna
genoemde voorvallen / omstandigheden / gebeurtenissen.

Artikel 3.1 Uitsluitingen Rubriek geld

Hoofdstuk 4 Schade
Artikel 4.1 Schadevaststelling Rubriek Geld
4.1 Vaststelling schade aan verzekerde zaken
De omvang van de schade aan de verzekerde zaken
wordt vastgesteld op de waarde van de verloren gegane
verzekerde zaken op het moment van de schade.

2.2.2 Vals geld
Schade door het in ontvangst nemen van bankbiljetten
waarvan later blijkt dat zij vervalst zijn. Voor deze dekking
geldt per gebeurtenis de in de polis vermelde verzekerde
som tot een maximum van € 7.500,–.
2.2.3 Geld / geldswaardig papier van derden
Bij verblijf in het kantoor/bedrijf op de locatie, zoals in de
polis omschreven, is ook gedekt het verloren gaan van
geld/geldswaardig papier van personeelsleden of cliënten
van verzekeringnemer door afpersing of diefstal gepaard
gaande met geweld (of dreiging met geweld) tegen
personen, waarbij de daders zich moeten bevinden in het
kantoor/bedrijf op die locatie.
Voor personeelsleden geldt deze dekking ook tijdens
vervoer. Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een
maximum van € 250,–.
2.2.4 Zaken van derden
Bij verblijf in het kantoor/bedrijf op de locatie, zoals in de
polis omschreven, is ook gedekt schade aan roerende
zaken van verzekerden of cliënten van verzekeringnemer
door afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen, waarbij de daders
zich moeten bevinden in het kantoor/bedrijf op die locatie.
Voor verzekerden geldt deze dekking ook tijdens vervoer.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
€ 250,–.
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