Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Geld
(SVGELD-2015)
2.2.1 afpersing, diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging

De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis
en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.
Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan
de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden voor.
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met geweld tegen personen;

2.2.2 brand, blikseminslag, ontploffing;
2.2.3 het getroffen worden door een lucht- of ruimtevaartuig of

meteorieten;
2.3 bij verblijf in een inbraakwerende brandkast in het genoemde

(gedeelte van het) gebouw mits deze brandkast is vermeld in de
brochure “Veiligheid verzekerd” van de Vereniging Geld- en
Waardeberging, door:

Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen
1.1 Geld

2.3.1 afpersing, diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging

Geld en geldswaardig papier dat de verzekeringnemer in verband
met het uitoefenen van zijn bedrijf voorhanden heeft. Onder geld
wordt tevens verstaan elektronisch opgeslagen geldswaarden.
Creditcards zijn geen geldswaardig papier in de zin van de polis.

met geweld tegen personen;
2.3.2 brand, blikseminslag, ontploffing;
2.3.3 het getroffen worden door een lucht- of ruimtevaartuig of

1.2 Vervoer

Het rechtstreeks overbrengen van geld binnen Nederland tussen:
- het in de polis omschreven gebouw en een bankinstelling;
- het in de polis omschreven gebouw en de woning van
verzekeringnemer of de woning van de filiaalhouder of de woning
van de door hen aangewezen plaatsvervanger;
- de woning van verzekeringnemer of de woning van de
filiaalhouder of de woning van de door hen aangewezen
plaatsvervanger en een bankinstelling.

meteorieten;
2.3.4 diefstal na inbraak in het bij verzekeringnemer in gebruik
zijnde (deel van het) gebouw en de inbraakwerende brandkast.
2.3.5 De dekking als genoemd in artikel 2.3 geldt tot het in de

genoemde publicatie van de Nationaal Centrum voor Preventie
(NCP) vermelde bedrag echter met als maximum het verzekerde
bedrag.

Artikel 2 Omvang van de dekking

2.4 Bij verblijf in de woning van verzekeringnemer of de woning

Verzekerd is het verlies van geld:

van de filiaalhouder of de woning van de door hen aangewezen
plaatsvervanger door:

2.1 bij vervoer

door enigerlei oorzaak mits:
- het vervoer wordt verricht door verzekeringnemer of in zijn
opdracht door zijn gezinsleden of personeel;
- het vervoer plaatsvindt langs de kortste weg, zonder onnodige
onderbrekingen en wel tussen het moment, dat het vervoer een
aanvang neemt en het moment, dat het geld op de bestemde plaats
wordt afgeleverd. Onderbrekingen in het vervoer worden niet tot
het vervoer gerekend, behoudens korte onderbrekingen, die
redelijkerwijs zijn vereist en waarbij het geld binnen handbereik
van de vervoerder blijft.
Vervoer uitsluitend binnen het bij verzekeringnemer in gebruik
zijnde (gedeelte van het) gebouw valt niet onder het vervoer als
hierboven bedoeld.
Indien deze verzekering geldt voor meerdere vestigingen zal bij
gecombineerd vervoer ten behoeve van meerdere vestigingen, met
inachtneming van de verzekerde som per vestiging, nooit meer dan
€ 25.000,- voor alle vestigingen tezamen vergoed worden.

2.4.1 afpersing, diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging

met geweld tegen personen;
2.4.2 brand, blikseminslag, ontploffing;
2.4.3 het getroffen worden door een lucht- of ruimtevaartuig of

meteorieten;
2.4.4 diefstal, mits de dader door inbraak toegang tot het woonhuis

heeft verkregen. Bij aanwezigheid van geld met een waarde van
meer dan € 7.500,- dient doorlopend een volwassen persoon thuis
te zijn. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan zal
schadevergoeding plaats vinden op basis van het verzekerde bedrag
met een maximum van € 7.500,-. Indien onder deze polis meerdere
vestigingen van verzekeringnemer zijn verzekerd, geldt genoemd
maximum van € 7.500,- voor het geld van alle vestigingen tezamen.
2.5 Bij verblijf in de nachtkluis van een bankinstelling door:
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2.5.1 afpersing, diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging
2.2 bij verblijf in het bij verzekeringnemer in gebruik zijnde
(gedeelte van het) gebouw

tijdens aanwezigheid van verzekeringnemer en/of zijn personeel
door:

Blad 1

met geweld tegen personen;
2.5.2 brand, blikseminslag, ontploffing;

2.5.3 het getroffen worden door een lucht- of ruimtevaartuig of

2.7 Uitsluitingen

meteorieten;

Niet verzekerd is:

2.5.4 diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.

2.7.1 schade veroorzaakt door aardbevingen en vulkanische

uitbarstingen;
2.6 Bijzondere dekkingen
2.7.2 schade veroorzaakt door een personeelslid dan wel een
2.6.1 Schade door afpersing, diefstal gepaard gaande met geweld of

bedreiging met geweld tegen personen met betrekking tot:
- geld toebehorend aan personeelsleden of cliënten van
verzekeringnemer, welke ten gevolge van het genoemde voorval
verloren zijn gegaan. Voor personeelsleden is deze dekking van
kracht tijdens vervoer en tijdens verblijf in de vestiging en voor
cliënten tijdens verblijf in de vestiging;
- roerende zaken toebehorend aan verzekeringnemer, zijn
gezinsleden, zijn personeelsleden of zijn cliënten, welke
tengevolge van genoemd voorval zijn beschadigd of vernietigd.
Voor de verzekeringnemer, zijn gezinsleden of zijn
personeelsleden is deze dekking van kracht tijdens vervoer en
tijdens verblijf in de vestiging, voor zijn cliënten tijdens verblijf
in de vestiging.
2.6.2 Vals geld

Schade door het accepteren van vals geld (niet het accepteren van
ongedekte cheques) als betaling ontvangen in het op de polis
genoemde gebouw voor door verzekeringnemer in het kader van
zijn omschreven bedrijfsactiviteit geleverde producten en/of
verleende diensten. Per kalenderjaar wordt echter nooit meer dan
€ 5.000,- vergoed.

Blad 2

persoon als bedoeld in artikel 2.1 van wie verzekeringnemer wist,
dat de betrokken persoon zich reeds eerder aan een
vermogensmisdrijf of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt.
Artikel 3 Specifieke schadebepalingen
3.1 Omvang schadevergoeding

De schadevergoeding omvat de waarde van het verloren gegane
geld, alsmede de schade vermeldt onder artikel 2.6. Verzekeraar zal
de schade tot maximaal het verzekerde bedrag vergoeden.
3.2 Ontdekkingstermijn

Verzekeraar is slechts uitkering verschuldigd terzake van schade,
ontdekt binnen één jaar nadat het feit of de omstandigheid,
waardoor zij is ontstaan, heeft plaatsgevonden.
Artikel 4 Specifieke bepalingen
4.1 Automatische bijverzekering na schade

De verzekering blijft na het voorval van kracht zonder bijbetaling
van premie voor het oorspronkelijk verzekerde bedrag verminderd
met een bedrag gelijk aan de schadevergoeding. Het schadebedrag
wordt geacht per de schadedatum te zijn bijverzekerd.

