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Nadere Omschrijvingen

BE 03.2.21/0102

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1

Verzekeringnemer

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.

2

Verzekerde

Verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig vermelde natuurlijke personen of
rechtspersonen.

3

Verzekerde waarden

Geld en waardepapieren die aan verzekerde toebehoren.

4

Geld en waardepapieren

Baar geld, bankbiljetten, in chipknip- en chipperautomaten opgeslagen bedragen, effecten,
recepissen, certificaten, coupons, talons, wissels, promessen, rechtsgeldig getekende
cheques, geldige zegels, gezegeld papier, cognossementen, charterpartijen, cedullen of
ander verhandelbaar geldswaardig papier.

5

Transport

Het door verzekerde of in zijn opdracht overbrengen van de verzekerde waarden binnen
Nederland, mits het overbrengen rechtstreeks tussen twee van de volgende plaatsen geschiedt:
– het in de polis vermelde bedrijf;
– een bankinstelling;
– de woning van verzekerde of de woning van de filiaalhouder of de door hen aangewezen
vervanger;
– een afnemer of leverancier van de verzekerde.
Het transport begint zodra degene die de verzekerde waarden vervoert, de plaats van in
ontvangstneming verlaat en eindigt direct na aflevering op de plaats van bestemming.

6

Verblijf

Het aanwezig zijn van de verzekerde waarden in het bedrijf of in de woning van verzekerde of
de filiaalhouder of de door hen aangewezen vervanger, dan wel in een nachtkluis of een safeloket van een bankinstelling, mits door verzekerde is voldaan aan de voorwaarden waarop de
bankinstelling het recht verleent tot gebruik van de nachtkluis of het safe-loket.

7

Kluis

Een inbraakwerende kast of kluis die voldoet aan de eisen die voor waardeberging worden
gesteld in de meest recente publicatie ter zaken van het Nationaal Centrum voor Preventie
(NCP). In tegenstelling tot deze publicatie dient een kluis met een gewicht van minder dan
1000 kg verankerd te zijn.

8

Kast

Een goed afgesloten kast of meubelstuk.

Artikel 2

Omschrijving van de dekking
Gedekte gebeurtenissen transportrisico
De verzekering dekt het verloren gaan van de verzekerde waarden tot maximaal het in de
polis vermelde bedrag per gebeurtenis tijdens het transport.

1

Verloren gaan tijdens
het transport

Het verloren gaan van de verzekerde waarden door onverschillig welke oorzaak.

Onderbreking transport

Indien het transport wordt onderbroken blijft de dekking van kracht voor zover de
onderbreking redelijkerwijs vereist is en voor zover de verzekerde waarden zich onder
onmiddellijk handbereik bevinden van de persoon die met het transport belast is.

Personen belast met
het transport

De verzekering is van kracht voor alle personen niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan
65 jaar, in dienst van verzekeringnemer die, ingevolge zijn opdracht, met het transport van
de verzekerde waarden zijn belast.
Gedekte gebeurtenissen verblijfsrisico
De verzekering dekt het verloren gaan van de verzekerde waarden tot maximaal het in de
polis vermelde bedrag per gebeurtenis tijdens het verblijf door een hierna vermelde
gebeurtenis.

2

Brand

Brand en brandblussing.

3

Ontploffing

Zie Nadere Omschrijvingen.

4

Blikseminslag

Blikseminslag.

5

Afpersing of diefstal

Indien dit gepaard gaat met geweld of bedreiging met geweld tegen personen.

6

Diefstal

Diefstal na inbraak (Zie Nadere Omschrijvingen):
– in de woning van verzekerde of de filiaalhouder of de door hen aangewezen vervanger uit
een goed afgesloten kast na braak aan die kast;
– in het bedrijf uit de goed afgesloten kluis, na braak aan die kluis of diefstal van de kluis,
tot maximaal het bedrag waarvoor de kluis is goedgekeurd, maar nimmer meer dan het
verzekerde bedrag. Bevinden de verzekerde waarden zich buiten de kluis dan geldt een
maximum vergoeding van 1 250,-;
– in de nachtkluis of het safe-loket van een bankinstelling.

7

Neervallen van
luchtvaartuigen

Waarmee gelijk te stellen het neervallen van ruimtevaartuigen (zie Nadere Omschrijvingen).

8

Valse bankbiljetten

Het in ontvangst nemen van bankbiljetten waarvan later blijkt dat zij vervalst zijn.
De maximum vergoeding bedraagt 1 2.500,- per gebeurtenis maar nimmer meer dan het
verzekerde bedrag.

Tevens is verzekerd
9

Geld en waardepapieren
van derden

Voor zover het verzekerde bedrag daartoe ruimte laat tegen alle onder 2 t/m 7 vermelde
gebeurtenissen.
De verzekering dekt in de eerste plaats geld en waardepapieren van verzekerde zelf, terwijl
een eventueel overschot kan dienen voor dekking van geld en waardepapieren van cliënten
en werknemers, indien deze waarden tijdens de gebeurtenis in de onder artikel 1.6 vermelde
panden aanwezig zijn.

10 Kosten vervanging
sleutel en slot

De kosten van vervanging of wijziging van het slot en/of de sleutels van de kluis in het
bedrijf van verzekerde als gevolg het door afpersing of diefstal, gepaard gaand met geweld
of bedreiging met geweld tegen personen, verloren gaan van sleutel(s) van de kluis tot
maximaal 1 250,-.
Vergoedingen boven het verzekerde bedrag

11 Bereddingskosten

Dit zijn de kosten die door verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis
worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van het verloren gaan van de verzekerde
waarden.

12 Kosten van experts
bij schaderegeling

Het salaris en de kosten van een door de maatschappij te benoemen expert komen ten
laste van de maatschappij. Van de eventueel door verzekeringnemer benoemde expert komen
salaris en kosten voor rekening van verzekeringnemer. Indien een derde expert benoemd
wordt dan komt de helft van zijn salaris en kosten voor rekening van elk van de partijen.
Risicobekendheid

13 Risico-omschrijving

De omschrijving van het risico in de polis wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn.

14 Risicowijziging

De verzekering heeft als grondslag het aanvraagformulier. Indien zich een wijziging voordoet
ten aanzien van het transportrisico dan wel het verblijfsrisico, dan dient verzekeringnemer dit
binnen 14 dagen na optreden van een dergelijke wijziging aan de maatschappij schriftelijk te
melden.

Artikel 3

Uitsluitingen en beperkingen
Uitsluitingen

1

Molest

Schade als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij (zie Nadere Omschrijvingen).

2

Atoomkernreacties

Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan (zie Nadere Omschrijvingen).

3

Aardbeving en
vulkanische uitbarsting

Schade als gevolg van aardbeving of vulkanische uitbarsting.

4

Overstroming

Schade als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een op deze polis
gedekte gebeurtenis.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing als gevolg van overstroming.

5

Misdrijf

Schade ontstaan door of waarbij betrokken is een door verzekerde of de filiaalhouder
ingeschakelde persoon van wie verzekerde of de filiaalhouder bekend is dat hij zich eerder
hetzij als dader, hetzij als medeplichtige heeft schuldig gemaakt aan enig misdrijf of poging
daartoe.

6

Opzet en nalatigheid

Schade door opzet, ernstige nalatigheid c.q. zorgeloosheid van verzekerde of de filiaalhouder.
Beperking

7

Schadevergoeding
bancaire instellingen

Schadevergoeding wordt uitsluitend verleend indien en voor zover de betrokken bancaire instelling geen schade vergoedt en daarvoor ook niet verplicht kan worden.

Artikel 4

Schade

1

Bij
–
–
–
–

Verplichtingen van
verzekerde bij schade

–
–
–
–
2

Verlies van recht op
schadevergoeding

schade is verzekerde verplicht:
de schade zoveel mogelijk te beperken;
terstond kennis te geven aan de maatschappij;
een schriftelijke schade-aangifte in te dienen;
uiterlijk binnen 1 week na ontdekking van de schade zich ervan te overtuigen, dat het
transport overeenkomstig zijn opdracht is geschied;
alle informatie en bewijsstukken te verstrekken, die de maatschappij of de door haar
aangestelde expert nodig acht;
aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde expert op te volgen en alle
redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
terstond aangifte te doen bij de politie;
indien de schade is veroorzaakt door derden in ieder opzicht mee te werken opdat de
maatschappij de schade kan verhalen.

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
– als de schade meer dan 3 maanden na het ontstaan ervan ontdekt is;
– als de schade gemeld wordt 6 weken of meer na het ontdekken ervan;
– als niet binnen 6 maanden nadat de schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn
geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld;
– als verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt;

–
–
–
–

indien sprake is van een misdrijf van een directeur of firmant van de verzekerde
vennootschap, rechtspersoon, bedrijf of instelling;
als enige uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen
en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
door verloop van 5 jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden;
8 weken na het moment van risicowijziging als vermeld in artikel 2.14 indien is verzuimd
de maatschappij van deze wijziging tijdig schriftelijk in kennis te stellen. Het recht op
schadevergoeding blijft echter bestaan voor zover de maatschappij de verzekering na een
melding zou hebben voortgezet. Zou de maatschappij de verzekering hebben voortgezet
tegen een hogere premie, dan zal recht op schadevergoeding blijven bestaan in de
verhouding van de oorspronkelijke premie tot de nieuwe premie.

3

Meer dan één
gebeurtenis

Indien twee of meer met elkaar verband houdende handelingen of gebeurtenissen tot schade
leiden, zullen deze als één gebeurtenis worden beschouwd.

4

Schaderegeling

Voor zover de schade niet bij onderling goedvinden wordt geregeld, zal de oorzaak en de
omvang van de schade, alsmede de bereddingskosten, worden vastgesteld door een door de
maatschappij te benoemen expert. Bij verschil van mening over het schadebedrag of de wijze
van ontstaan van de schade heeft verzekerde het recht om tegenover de expert van de
maatschappij zelf ook een expert aan te wijzen. Bij verschil van mening tussen de beide
experts zullen deze tezamen een derde expert benoemen. Deze zal, na de beide experts
behoorlijk opgeroepen en gehoord te hebben, binnen de grenzen der beide taxaties het
schadebedrag en indien nodig, de wijze van ontstaan van de schade bindend vaststellen.

5

Overdracht rechten

Verzekerde is verplicht aan de maatschappij op haar verzoek de rechten over te dragen van
de verzekerde waarden die door diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij
aan verzekerde uitkering doet of heeft gedaan. Komen de verzekerde waarden naderhand in
bezit van de maatschappij, dan zal zij de verzekerde waarden op verzoek van verzekerde
weer aan hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag. Indien de
gestolen verzekerde waarden zonder tussenkomst van de maatschappij weer in bezit komen
van verzekerde, is hij verplicht terstond de maatschappij daarvan in kennis te stellen.

6

Schadevaststelling

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde verzekerde bedragen.
De waarde van geld en waardepapieren wordt bepaald overeenkomstig de gemiddelde
marktprijs of waarde in Amsterdam geldend op de dag van ontdekking van de schade.
Indien voor het geld en waardepapieren geen marktprijs of waarde in Amsterdam is
genoteerd, wordt als waarde aangenomen de door de betreffende partijen overeen te komen
waarde.

7

Elders lopende
verzekering

Indien geld en waardepapieren, geheel of gedeeltelijk, verzekerd zijn op verschillende
polissen, dan zal op grond van deze polis nooit meer vergoed worden dan een evenredig
aandeel in de schade, dan wel in de van toepassing zijnde maximum vergoeding(en).

Artikel 5

Premie

1

Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig
is voldaan, biedt de verzekering, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, geen
dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht om 12 uur ’s middags van de dag volgend op die, waarop
de verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard.
Gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering
geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.

2

Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft recht op een naar billijkheid vast te stellen restitutie van premie over
de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
– bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij, behoudens in geval van opzegging
wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade;
– bij tussentijdse beëindiging omdat het verzekerde belang is komen te vervallen als gevolg
van overlijden of (r)emigratie.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan 1 10,- bedraagt.

Artikel 6

Wijziging van de verzekering

1

Herziening van premie
en voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van
dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de nieuwe
premie en/of voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft
verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot
hogere premie en/of beperking van voorwaarden.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering met onmiddellijke
ingang. Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in de premieopstelling gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en
is beëindiging alleen mogelijk voor de onderdelen, waarop de aanpassing betrekking heeft.

2

Verhuizing

Verzekeringnemer is verplicht met bekwame spoed kennis te geven aan de maatschappij dat
de in de polis omschreven zaken blijvend naar een ander adres binnen Nederland worden
overgebracht. Indien verzekeringnemer verzuimt hiervan kennis te geven dan vervalt de
dekking 30 dagen na de datum van risicowijziging.

3

Herbeoordeling bij
risicowijziging

Na ontvangst van een melding van een risicowijziging als bedoeld in artikel 2.14 zal de maatschappij aan verzekeringnemer berichten of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet
of dat premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Wordt hierover met verzekeringnemer
geen overeenstemming bereikt, dan zal de verzekering door de maatschappij worden
beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 7

Looptijd van de verzekering

1

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd.

Duur en beëindiging

Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering
is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.
2

Tussentijdse beëindiging
door verzekeringnemer

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringnemer tussentijds worden op
gezegd indien deze, overeenkomstig het bepaalde in het artikel ‘Herziening van premie en
voorwaarden’, niet akkoord gaat met een aanpassing van premie en/of voorwaarden.

3

Tussentijdse beëindiging
door de maatschappij

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk
worden opgezegd:
– per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
– gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de de verschuldigde premie te
voldoen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30 e dag na afwikkeling is
geschied, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke
ingang;
– na een zodanige wijziging van het risico, dat de maatschappij het niet of niet onder dezelfde
voorwaarden zou hebben verzekerd, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– indien door de maatschappij voorgeschreven maatregelen of voorzieningen ter beperking
van het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn getroffen, met een opzegtermijn van
tenminste 14 dagen.

Artikel 8

Algemene informatie

1

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

2

Persoonsgegevens

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder
ter inzage bij de maatschappij.

3

Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot de
directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, wenden
tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.

Nadere Omschrijvingen
1

Atoomkernreacties

Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit. Hieronder worden niet
verstaan radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
Uitzondering hierop geldt indien krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is. Onder ‘wet’ is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

2

Inbraak

Onder inbraak wordt verstaan het met geweld verbreken van een afsluiting aan de buitenzijde
van de opstal met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen.

3

Braak

Onder braak aan de kast of kluis wordt verstaan het openbreken van de kast of kluis.

4

Molest

De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981,
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

5

Neervallen van
luchtvaartuigen

Onverminderd het bepaalde in de molestclausule is ook gedekt schade aan de verzekerde
zaken ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of
vallend luchtvaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen
of daaruit vallend projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp alsmede enig ander
voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

6

Ontploffing

Onder ontploffing wordt verstaan eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen
of dampen. De volledige tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is
d.d. 5 april 1982, onder nummer 275/82, door de Vereniging van Brandassuradeuren in
Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

