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Voorwaarden verzekering Geld
BGD 16-01 

Deze Voorwaarden Geldverzekering vervangen de dekking voor geld en waardepapieren en vals geld, 
zoals die staat beschreven in de Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering (hoofdstuk 5.3). De 
andere hoofdstukken zijn ongewijzigd van toepassing.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld welk  
object u hebt verzekerd, hoe lang de verzekering loopt, en welke dekkingen u hebt meeverzekerd.  
Deze Bijzondere voorwaarden gelden voor deze Geldverzekering. Voor deze verzekering gelden ook  
de Algemene voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering en de 
clausules die op het polisblad staan vermeld.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af?  
Dan gelden eerst de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden de Bijzondere 
voorwaarden Geldverzekering, vervolgens de Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzeke-
ring. En ten slotte gelden de Algemene voorwaarden.

1 Wat hebt u verzekerd? Waarvoor bent u verzekerd? Waar bent u verzekerd?
 En voor hoeveel?

1.1 Wat hebt u verzekerd?
Met de Geldverzekering verzekert u zich voor schade aan of verlies van geld of waardepapieren. U hebt het geld of 
de waardepapieren in bezit voor de uitoefening van uw bedrijf, of u bent ervoor aansprakelijk namens het bedrijf.

Met geld of waardepapieren bedoelen we: geld, effecten en wissels, gedekte cheques en andere waardepapieren, 
zoals erkende cadeaubonnen (bijvoorbeeld boekenbonnen), telefoonkaarten met beltegoed, vals geld en valse 
effecten en wissels. Ongedekte cheques zijn niet verzekerd.

1.2 Waarvoor bent u verzekerd?
Uw geld is verzekerd voor schade door de gebeurtenissen die genoemd worden in hoofdstuk 3 van de Voorwaar-
den de Inventaris- en goederenverzekering. 

1.3 Waar bent u verzekerd?

Plaats Dekking Beperking

In uw bedrijfs gebouw, uw 
woning of die van een perso-
neelslid, terwijl u of een 
personeelslid niet aanwezig 
is

U bent alleen verzekerd als het geld of 
de waardepapieren zijn opgeborgen 
in een kluis, onder de volgende 
voorwaarden: 
- De kluis is goed afgesloten.
- De kluis heeft een indicatie-waarde-

berging die overeenkomt met het 
verzekerde bedrag. Dat betekent: 
hoe hoger het bedrag, hoe moeilij-
ker de kluis te kraken is. Een kluis 
van minder dan 1000 kg is aan de 
vloer of de muur verankerd. Deze 
vloer of muur moet van steen of 
beton zijn. 

- De sleutel of code van deze kluis is 
op een veilige plaats en uit het zicht 
bewaard. Dat betekent: niet in de 
buurt van de kluis.

- Zijn het geld of de waardepapieren 
op een andere manier opgeborgen 
dan in een kluis? Dan vergoeden wij 
maximaal € 2.500.

- Is het geld niet opgeborgen, maar 
in het zicht aanwezig? Dan bent u 
niet verzekerd.
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Plaats Dekking Beperking

In uw bedrijfs gebouw, uw 
woning of die van een perso-
neelslid, terwijl u of een 
personeelslid aanwezig is

U bent verzekerd als u of uw perso-
neelslid toezicht heeft op het geld of 
de waardepapieren.

In safeloketten of nachtklui-
zen van bankinstellingen

Diefstalschade is alleen gedekt bij 
braak aan het safeloket of de nacht-
kluis.

Vervoer U bent verzekerd voor schade tijdens 
vervoer. Ook voor diefstal en verduis-
tering.

Het moet gaan om vervoer binnen 
Nederland. U bent verzekerd voor 
schade bij vervoer van het geld of de 
waardepapieren van het bedrijfsge-
bouw via de kortst mogelijke weg naar 
de bank, uw woning of de woning van 
een personeelslid. En terug. 

U bent verzekerd zodra de vervoerder 
het geld of de waardepapieren ontvangt, 
tot het moment dat hij ze op de 
bestemming aflevert.

U bent ook verzekerd bij een noodza-
kelijke stop tijdens het vervoer. Maar, 
alleen als de vervoerder het geld of de 
waardepapieren binnen handbereik 
houdt en hier direct toezicht op heeft.

U bent niet verzekerd voor schade: 
- die ontstaat tijdens vervoer per post 

of een geldvervoerbedrijf; 
- tijdens een stop, behalve als dit 

direct noodzakelijk was;
- als het geld of de waardepapieren in 

gesloten bewaargeving aan verze-
kerde of een personeelslid zijn 
meegegeven. De aanwezige waarde 
moet door degene die het vervoert, 
gecontroleerd worden op het 
moment van de ontvangst.

1.4 Voor hoeveel zijn uw geld en waardepapieren verzekerd?
Als u deze verzekering afsluit, geeft u zelf op voor hoeveel u uw geld en waardepapieren verzekert. Dat heet het 
verzekerde bedrag en dat staat op uw polisblad.
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2 Waarvoor bent u niet verzekerd?
Voor deze verzekering gelden de uitsluitingen die wij noemen:
 - in de Algemene voorwaarden, zoals bij fraude of bij een betalingsachterstand, en. 
 - in de Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering, en 
 - in hoofdstuk 1.3 van deze Voorwaarden Geldverzekering, en 
 - in het schema hieronder.

Situatie Uitsluiting

Vermogensmisdrijf U bent niet verzekerd als de schade ontstaat door een personeelslid waarvan u weet 
of hoorde te weten dat hij al eerder een vermogensmisdrijf heeft gepleegd.

Onvoldoende zorg U bent niet verzekerd als u de voorschriften van de uitgevende instanties voor het 
gebruik van het geld of de waardepapieren niet hebt opgevolgd.

3 Wat krijgt u vergoed? 
In hoofdstuk 1 staat beschreven waarvoor u verzekerd bent. Hieronder leest u wat u vergoed krijgt als u een schade 
hebt die verzekerd is.

Wat? Vergoeding

Geld, effecten, wissels of 
cheques

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag.

Waardepapieren Wij vergoeden de inkoopwaarde.

Vals geld of valse wissels 
en effecten

Wij vergoeden maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

In uw bedrijfsgebouw, uw 
woning of die van een 
personeelslid, terwijl u of 
een personeelslid niet 
aanwezig is.

Zijn het geld of de waardepapieren opgeborgen op een andere manier dan in een 
kluis, zoals aangegeven in hoofdstuk 1.3? Dan vergoeden we maximaal € 2.500.


