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Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.
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Art. 1

Begripsomschrijvingen
1.

Gebeurtenis tijdens transport
Alle gedurende het vervoer met elkaar verband houdende gebeurtenissen tezamen, waardoor kasgeld
verloren gaat.

2.

Transport
Het door u of in uw opdracht overbrengen van kasgeld binnen Nederland, mits het overbrengen op
zakelijke gronden berust en rechtstreeks geschiedt van en naar één van de volgende locaties:
-

uw bedrijf;

-

een bankinstelling;

-

uw woning, de woning van de filiaalhouder of de door u of de filiaalhouder aangewezen vervanger;

-

uw afnemer of leverancier.

Het transport begint zodra degene die het kasgeld vervoert, de locatie van in ontvangstneming verlaat en
eindigt direct na aflevering op de plaats van bestemming.
3.

Kluis
Een gecertificeerde inbraakwerende kast of kluis met een waardeberging die minimaal gelijk is aan het
verzekerd bedrag. Een kluis met een gewicht van minder dan 1000 kg dient verankerd te zijn.

Art. 2

Wat is verzekerd?
Wij vergoeden u tot ten hoogste het verzekerd bedrag de schade die u lijdt en die veroorzaakt is binnen
Nederland door de volgende gebeurtenis(sen):
1.

bij verblijf in het gebouw het verloren gaan van kasgeld door:
a. afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
b. brand, storm, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen of storm;
c. diefstal, voorafgegaan door braak aan de buitenzijde van het gebouw, uit een goed afgesloten kluis, na
braak aan die kluis of diefstal van de kluis. Wij vergoeden niet meer dan de waardeberging (een
bedrag dat de inbraakbestendigheid van de kluis aangeeft) van de kluis. Bevindt het kasgeld zich
buiten de kluis dan geldt een maximum vergoeding van € 1.250,- per gebeurtenis;

2.

bij verblijf in uw woning, de woning van uw filiaalhouder of van een ander daartoe gemachtigd persoon het
verloren gaan van kasgeld door:
a. afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
b. brand, storm, blikseminslag, ontploffing of lucht- en ruimtevaartuigen of storm;
c. diefstal, voorafgegaan door braak aan de buitenzijde van de woning, uit een goed afgesloten kluis, na
braak aan die kluis of diefstal van de kluis. Wij vergoeden niet meer dan de waardeberging (een
bedrag dat de inbraakbestendigheid van de kluis aangeeft) van de kluis. Bevindt het kasgeld zich
buiten de kluis dan geldt een maximum vergoeding van € 1.250,- per gebeurtenis;

3.

bij verblijf in de nachtkluis van een bankinstelling het verloren gaan van kasgeld door:
a. afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
b. brand, blikseminslag, ontploffing lucht- en ruimte- vaartuigen of storm;
c. diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis;

4.

vals geld
het accepteren van kasgeld waarvan later blijkt dat het vals is;

5.

tijdens transport
het verloren gaan van kasgeld door een gebeurtenis tijdens transport. Onderbrekingen in het transport
worden niet tot het transport gerekend behoudens korte onderbrekingen die redelijkerwijs noodzakelijk
zijn en mits het kasgeld binnen handbereik van de vervoerder blijft.
Transport uitsluitend binnen en tussen onroerende zaken die tot het gebouw behoren, valt niet onder het
transport als hiervoor omschreven.
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Art. 3

Extra dekking
Boven het verzekerd bedrag, doch totaal tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag, vergoeden wij u per
gebeurtenis tevens:
1.

schade aan of verlies van geld en geldswaardig papier van uw personeel of uw cliënten door een in
artikel 2 sub 1a, 2a en 5 vermelde gebeurtenis;

2.

schade aan of verlies van roerende zaken van uzelf, uw personeel of uw cliënten door in een artikel 2
sub 1a, 1c, 2a, 2c en 5 vermelde gebeurtenis;

3.

herstel van schade aan het gebouw resp. de woning als gevolg van een in artikel 2 sub 1c en 2c vermelde
gebeurtenis.

Art. 4

Aanvullende uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering
uitgesloten schade veroorzaakt of ontstaan door of het gevolg van:
1.

een aardbeving en vulkanische uitbarsting;

2.

een overstroming. Deze uitsluiting geldt echter niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door
overstroming:

3.

een personeelslid waarvan u wist of redelijkerwijs kon weten dat deze eerder betrokken is geweest bij een
vermogensmisdrijf of een poging daartoe.

4.

schade wanneer zich in de gebouwen, de bijgebouwen en op het terrein/de terreinen waarop deze (bij)
gebouwen zijn gevestigd illegale activiteiten voordoen, en alles wat daarmee te maken heeft. Bijvoorbeeld
hennep kweken, xtc maken, overige illegale teelten, omkatten van auto´s etc. Het maakt niet uit of
verzekerde van de activiteiten wist.

5.

Merkelijke schuld.
Van de verzekering is uitgesloten schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de verzekerde
en het gevolg is van diens merkelijke schuld.

Art. 5

Wat wordt vergoed?
Wij vergoeden u de waarde van het kasgeld dat door de gebeurtenis verloren is gegaan tot maximaal het
verzekerd bedrag. De verzekering geschiedt op premier risque basis. Dit wil zeggen dat wij de schade
vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag, ongeacht of de waarde van het kasgeld onmiddellijk voor de
gebeurtenis hoger was dan het verzekerd bedrag.

Art. 6

Schaderegeling
A

Benoeming expert
Als er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt benoemen wij een expert om de schade vast te stellen.

B

Verschil van mening over schadeomvang
U hebt het recht bij verschil van mening over de schade- omvang zelf een expert aan te wijzen. Voor het
begin van zijn werkzaamheden benoemen onze en uw expert een derde expert als arbiter. Als de eerste
twee experts niet tot overstemming kunnen komen stelt de derde expert de schadeomvang vast. Deze
derde expert blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling van de hoogte
van het schadebedrag is bindend, zowel voor u als voor ons.

C

Verschil van mening over benoeming derde expert
Als de eerste twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, dan
leggen partijen een verzoek neer bij de rechtbank om een keuze te maken. Die keuze is bindend.

D

Kosten van experts
•

Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.

•

De kosten van onze expert.

•

De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.
-

•

Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.

De kosten van de 3e expert.
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•

Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
-

Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
-

-

En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
-

Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.

-

Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van
Verzekeraars.

Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert niet verzekerd.
Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.
E

Medewerking schaderegeling
Aan onze medewerking aan de schaderegeling kunt u geen recht op schadevergoeding ontlenen.

Art. 7

Vaststellen van de schade
A

Expertiserapport
Het expertiserapport van de expert dient aan te geven:
1. de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis, overeenkomstig artikel 5 van
deze bijzondere voorwaarden;
2. de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk na de gebeurtenis;
3. het verschil tussen beide onder 1 en 2 genoemde waarden;

B

Herziening expertise
Herziening van de expertise vindt plaats, indien er rekenfouten zijn gemaakt of onjuiste gegevens zijn
verstrekt.

Art. 8

Risicoverandering, risicobeoordeling en verbouwing
A

Risicoverandering
1. U bent verplicht om ons of de verzekeringsadviseur in kennis te stellen van elke verandering die het
risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen
dertig dagen, tenzij u van deze verandering niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon
zijn. Wij verstaan onder verzwaring van risico ten aanzien van het gebouw in elk geval:
a. verandering van bestemming, bouwaard (waaronder dakbedekking) of gebruik;
b. het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken
deel daarvan, gedurende een aangesloten periode, die (naar verwachting) langer dan zestig dagen
zal duren;
c. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel
daarvan;
d. het geheel of gedeeltelijk leegstaan van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel
daarvan. Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden te
herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. Indien wij van dit recht gebruikmaken zullen wij
daarbij een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van het ingaan van de
verandering, in acht nemen, alvorens de herziening of de beëindiging van kracht wordt.
2. Als u ons of de verzekeringsadviseur niet in kennis stelt van een risicoverandering, schorten wij de
dekking op na dertig dagen te rekenen vanaf de datum van het ingaan van de verandering,
onverminderd uw verplichting tot betaling van premie.

B

Risicobeoordeling
U bent verplicht ons, of door ons aangewezen personen, toegang te verlenen tot het gebouw, waarin de
roerende zaken zich bevinden, ter controle van de aard, de inhoud of de toestand van het gebouw en het
niveau van de getroffen preventiemaatregelen.
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C

Verbouwing
Tijdens een externe verbouwing van het gebouw zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel,
plaatsen van een serre of vervangen van een dak of muur verlenen wij uitsluitend vergoeding voor de
volgende gebeurtenissen: brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimte- vaartuigen.
Als u aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt met de externe
verbouwing vergoeden wij ook schade als gevolg van de andere verzekerde gebeurtenissen.
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Heeft u vragen?
Neem contact op met uw accountmanager. Hij of zij helpt u graag.

Avéro Achmea
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl/zakelijk
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