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Artikel 1

1 Verzekeringnemer

2 Verzekerde         "

3 Waarden

4 Vestiging van verzekerde

5 Leden van het personeel
van verzekerde

Begripsomschrijvingen

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

Verzekeringnemer en/of de in de polis a]s zodanig vermelde natuurlijke personen of ~
reohtspersonen.

Baar geld, bankbi]jetten, gemunt goud, gemunt zilver, effecten, recepissen, certificaten,
coupons, talons, wissels, promessen, cheques, girobetaa]kaarten, zegels, gezegeld papier,
cognossementen, charterpartijen, cedul]en, schu[dbekentenissen, p]aatsbewijzen, credit
card slips en/of andere waardepapieren en/of papieren van geldswaarde, die verzekerde in
eigendom toebehoren of verzekerde zijn toevertrouwd of in commissie gegeven, of welker
bewaring verzekerde op zich heeft genomen of waarvoor verzekerde aansprakeiijk is.

De in her polisblad vermelde vestiging(en) v~fl verzekerde.

Personeel van de vestiging van verzekerde inclusief de bij verzekerde werkzaam zijnde
uitzendkrachten.

6 Vervoer

7 Gebeurtenis

Het overbrengen van waarden, mits dit niet uits]uitend plaatsvindt binnen een vest]ging van
verzekerde.
Her vervoer neemt een aanvang, zodra de persoon, die dewaarden meet overbrengen deze
irt ontvangst neemt of tot zich neemt veer bet direct daarna te verrichten vervoer en eindigt
onmiddellijk op de plaats van bestemming, met dien verstande dat onderbrekingen in bet
vervoer niet tot bet vervoer gerekend worden, behoudens korte onderbrekingen, die
rede]ijkerwijs z]jn vereist.
De waarden zijn uits[uitend gedekt, indien deze zich tijdens het vervoer en de korte
onderbrekingen bevinden onder het onmiddell]jk bereik van de vervoerder.

E~n enkele handeling of evenement, da# we] meet dan 6~n of een serie van met elkaar
(hetzij doordat deze]fde persoon ze heeft verricht, hetzij anderszins) verband houdende
handelingen of evenementen, in we~k verzekeringsjaar of we]ke verzekeringsjaren ook
ontstaan of ontdekt.

8 Verzekerd bedrag

Artikel 2

1 Fraude

20pliohting

3 Verblijf in de vestiging
van verzekerde

4 Verblijfop hetkantoor
van de bank

5 Vervoer

De in de polis vermelde verzekerde bedragen, we]ke gelden als maximum per gebeurtenis.
Veer ~6n gebeurtenis, ook al zijn hierbij twee of meer vestigingen van verzekerde betrokken,
za] nimmer meer worden vergoed dan ~nmaal het verzekerde maximum.
Ongeaoht de eventuele meerdere waarde van her verzekerde belang zal elke schade
vallende onder deze polis, met in aehtneming van het verzekerde maximum, ten voile worden
vergoed tot ten hoogste de waarde van de verloren gegane waarden.

Omschrijving van de dekking

Deze verzekering dekt de directe schade die verzekerde lijdt ten gevolge van her ver[oren
gaan of de beschadiging van waarden binnen Nederland tot maximaal de in de polls vermelde
bedragen per gebeurtenis:

door fraude, als vermeld in ’Nadere Omschrijv]ngen’.
Hierbij is tevens verzekerd de directe schade die verzekerde lijdt -ook indien ontstaan buiten
Nederland- als gevolg van het geheel of gedee[teliik verloren gaan van een bank- of
girosaldo of andere vordering ten name van verzekerde of door het ontstaan van een schuld
ten laste van verzekerde, ten gevolge van fraude, als vermeld in ’Nadere Omschrijvingen’:

als gevolg van opliohting gepleegd tegenover verzekerde door anderen dan ]eden van bet
personeel van verzekerde doch alleen en uitsluitend in geval van:
a betaling, afgifte of remise van waarden aan anderen, dan veer wie deze bestemd z]jn;
b betaling met valse of gestolen cheques, wissels, promessen of

bank/giro-overschrijvingsformulieren of met cheques, wissels, promessen of
bank/giro-overschrijvingsformulieren, waarvan de bedragen frauduleus verhoogd zijn, of
met (echte) cheques, wisse]s of promessen, welke valse endossementen aragen;

c creditering, ten gunste van de rekening van derden,gegrond op het vertrouwen m
cheques, wissels, prornessen of bank/giro-overschrijvingsformulieren als hiervoor onder b
genoemd;

tijdens bet verblijf van deze waarden in de vest]ging van verzekerde:
a door brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
b door neervallen van lucht- of ru]mtevaartuigen, als vermeld in ’Nadere Omschrijvingen’:
c door overval, als vermeld in ’Nadere Omschrijvingen’;
d door diefsta], al dan niet voorafgegaan door braak, gepleegd tijeens ee aanwez~ghe]d van

verzekerde en/of z]jn personee] in de vestiging van verzekerde;
e door diefstal, al dan niet voorafgegaan door braak, gepleegd tijdens afwez gne~e van

verzekerde en zijn personeel, mits de waarden geborgen zijn in de in her ~olisblad
omschreven goed afgesloten brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safe]oketter ;

t]jdens het verblijf van deze waarden in een nachtklu]s en/of goed afgestoten safe[oket m een
kluis of brandkast ten kantore van de bankier(s) van verzekerde e q/of in een als k[uis .safe
deposit) algemeen erkende inrichting:
a door brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
b door neerval[en van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld in ’Nadere Ornschrijvingen’;
c door overval, als vermeld in ’Nadere Omschr]jvingen’;
d door diefsta], al dan niet voorafgegaan door braak;

door beroving, afpersing, diefstal, zakkenrollen, verduistering, brand en eranemussmg,
ontp]offing, bliksemins]ag of enigerlei andere oorzaak tijdens her vervoer van seze waareen
door verzekerde of ingevolge al dan niet sti]zwiigende opdracht van of namens verzekerde
door 6~n of meer personen, al dan niet in dienst van verzekerde.



6 Verblijf in woningen,
hotels en pensions

7 Valsgeld

8 Kosten vervanging
sleutel en slot

9 Accountantskosten

10 Particuliere
eigendornmen

11Bered~ingskosten

Direct en ononderbroken vervoer over buitenlands grondgebied tussen twee in Nederland
gelegen plaatsen is eveneens gedekt.
Hierbii is tevens verzeker~fde directe schade die verzekerde liidt: ~"

als gevolg van her geheel of gedee]teliik verloren gaan van een bank- of g~rosaldo of ,
andere vor(~ering ten name van verzekerde;
door het ontstaan van een schu]d ten laste van verzekerde;

ten gevolge van her door, of met medeplichtigheid van, een met her overbrengen belaste
persoon fraudu[eus verhogen van cheques, promessen,
bank/giro-overschrijvingsformulieren of andere waardepapieren;

door een oorzaak als omschreven in artikel 2.5 tijdens het verblijf van deze waarden in
particuliere woningen, hotels en pensions, met dien verstande dat:

in woningen de wearden uitsluitend zijn gedekt indien deze zich bevinden onder het
onmiddellijk bereik van de in het polisblad genoemde personen of in een goed afgesloten
meubel.                    " " "
Wanneer meet dan f 20.000,- in de woning aanwezig is, dient doorlopend een vo]wassen
persoon thuis te zijn. Indien in geval van schade aan deze voorwaarde niet is voldaan,
vindt in het geheel geen schadevergoeding plaats;
in hotels en pensions de waarden uitsluitend zijn gedekt indien deze zioh bevinden onder
het onmidde]lijk bereikvan dein het po]isblad genoemde personen of in een goed
afgesloten brandkast, kluis of safeloket.

Deze verzekering dekt de directe schade die verzekerde ]ijdt door het binnen Nederland in
ontvangst nemen van bankbiljetten en/of munten die later vals blijken te zijn tot maximaal de

in d’e polis vermelde verzekerde bedragen per gebeurtenis.

Dez.e verzekering dekt de kosten van vervanging of wijziging van het slot en/of de sleutels
van ’de in het polisblad omschreven brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten als
gevolg van bet door een overval, sis vermeld in ’Nadere Omschrijvingen’, verloren gaan van
de sleutel(s) van deze brandksst(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten tot maximaal f 5.000,-
per gebeurtenis.

Deze verzekering dekt de accountantskosten in verband met een na ontdekking van een door
deze polis gedekte schade door de accountant van verzekerde ingeste]d onderzoek tot
maximaa] f 10.000,- per gebeurtenis. Deze kosten worden uitsluitend vergoed indien een
dergeliik onderzoek naar her oordeel van de maatschappij voor her beoordelen van de
schade no0dzakelijk is.

Deze verzekering dekt de directe schade ten gevolge van bet verloren gaan Qf de
beschadiging van baar geld, bankbiljetten en/of roerende zaken toebehorende san leden van
her personee] of re]aries van verzekerde door brand en brandblussing, ontploffing,
blikseminslag, neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen en overval, als vermeld in ’Nadere
Omschrijvingen’, tot maximaal f 5.000,- per gebeurtenis. Deze dekking is van kracht
gedurende de tijd dat deze personeelsleden of relaties waarden van verzekerde tijdelijk
onder hun berusting hebben en tevens tijdens het verblijf van deze personen in de vestiging
van verzekerde.

Vergoedingen boven het verzekerde bedrag

Dit ziin 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
schaderege~ing

13 Proceskosten

Arti~{el 3

1 Schade ontstaan buiten
de Iooptijd van de
verzekering

20ntdekkingstermijn

3 Narisico-termijn

40needijkheid verzekerde

Her salads en de kosten van een door de maatschappij te benoemen expert komen ten laste
van de maatschappij. Van de eventueel door verzekerde benoemde expert komen salads en
kosten voor diens eigen rekening, lndien een derde expert benoemd wordt dan komt de helft
van zijn sa]aris en kosten voor rekening van elk van de partijen.

Wordt verzekerde door een derde aansprakelijk gesteld voor een onder deze verzekering
gedekte gebeurtenis ten gevolge waarvan deze derde schade lijdt, dan zijn medegedekt de
kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij verleende rechtsbijstand
en/of gevoerde procedures. Indien her totale bedrag dat van verzekerde wordt gevorderd het
verzekerde bedrag per gebeurtenis overschrijdt zullen de hier bedoelde kosten worden
vergoed naar verhouding van dat bedrag tot de hoogte van de ingediende vordering(en).

Uitsluitingen

Sohade ontstaan v56r de aanvang of na afloop van deze verzekering.

Schade ontstaan meer dan zestig maanden v65r de kennisgeving, sis bedoeld in artikel 4.1,
behalve voor wet betreft schaden ten gevolge van de in artikel 2.5 en 2.6 omschreven ri~ico’s
waarvoor deze termijn is geste[d op twaalf maanden.

Schade die niet binnen twaalf maanden na afloop van deze verzekering ter kennis van de
maatschappij is gebracht.

Schade ontstaan door oneerlijkheid van verzekerde (indien een natuurliik persoon),
vennoten, bestuurders, statutaire directeuren en commissarissen van verzekerde.

5 Dader eerder betrokken Schade, die is veroorzaakt door een lid van het personeelvan verzekerde, waarvan
bij schade verzekerde eerder gebleken is, dat dit personeelslid zich hetzij sis dader, hetzij

medeplichtige san een vermogensmisdrijf of poging daartoe heeft schuldig gemaakt.



8 Schadeverhaalbaar
onder verschil]ende
Fubrieken of
bewoordingen

Artikel 5

Artikel 6

1 Premiebeta]ing

2 Premierestitutie

Artikel 7

Herziening van prem=e
en/of voorwaarden

2 Overgang van het
verzekerde belang

Artike] 8

1 Duur en be~indiging

2 Tu~sentijdse beOindiging
door verzekeringnemer

3 Tussentijdse be~[ndiging
door de maatschappij

Artikel 9

1 Adres

]ndien zich een schade voordoet, die in verschillende rubrieken van artikel 2 is omschreven
of (mede) onder de overige bewoordingen van de polis is begrepen, wordt deze schade
slechts onder ~6n rubriek, zonodig ter keuze van verzekerde, vergoed.
Wanneer echter een dekking volgens artikel 2.1 (fraude) van kracht is, ge]dt bij schade te~n! "
gevolge van oneerlijkhefd gepleegd door ~6n of meet leden van het personeel van
verzekerde uitsluitend deze rubriek.
Indien blijkt dat her verzekerde bedrag onder 66n der rubrieken ontoereikend is en/of indien
een eigen risico van toepassing is, kan derhalve het ongedekte meerdere en/of her eigen
risico niet onder een andere rubriek worden verhaald.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de artikelen 2.8 tim 2.13.

Verzwaring of uitbreiding van het risico

De rnaatschappij is niet tot uitkering verplicht, indien het risico is verzwaard of uitgebreid,
indien althans vorenbedoelde verzwering of uitbreiding van het r[sico van dien aard is, dat de
maatschappij deze verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten
of voortgezet, ]ndien zij van de ware staat der zaak had kennis gedragen; ~n en ander tenzij
verzekerde aannemelijk maakt, dat noch het ontstaan noch de omvang der schade door
zodanige verzwaring of uitbreiding van her risico is beTnv[oed.

Premie

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschu]digd.
Indier~ de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is vo]daan, biedt de
verzekering, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is, geen dekking meet.
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht
om 12uur’s middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie is
aangeboden en door de maatschappij is aanvaard.
Gebeurtenissen, die zich hebber~ voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering
geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.

De verzekeringnemer heeft reoht op een naar bil]ijkheid vast te ste]len restitutie van premie
over de nog niet verstreken verzekeringstermijn:

bij tussentijdse be~indiging door de maatschappij anders dan wegens (een poging tot)
opzettelijke mis]eiding van de maatschappij;
bij tussentijdse be~indiging omdat het verzekerde belang is komen te vervallen als gevolg
van over]ijden of (r)emigratie.

Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan f 25,- bedraagt.

Wijziging van de verzekering

De maatsohappij 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 de verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de
aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft de verzekeringnemer het recht de
aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die
voor hem nadeliger zijn. Indien de verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de
verzekering met onmiddellijke ingang.
AIs de verzekering bestaat uit verschiilende in de po]is vermelde en in de premi~-opste[]ing
gespecificeerde onderdelen dan geldt deze herzieningsregeling per onderdeel en is
be~indiging alleen mogelijk voor de onderdelen, waarop de aanpassing betrekking heeft.

Bij overgang van het verzekerde belang eindigt de verzekering. Hiervan moet de
maatschappij binnen 8 dagen na deze overgang in kennis worden gesteld.

Looptijd van de verzekering

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven.
De contractsduu; wordt daarr~a te]kens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig her hieronder bepaalde is be~indigd.
Opzegging van de verzekering tegen her einde van de contractsduur waarvoor de
verzekering is aangegaan of vedengd, dient schrifteiijk te geschieden met inachtneming van
een opzegtermijn van 3 maanden.

De verzekering of een onderdee] daarvan kan door de verzekeringnemer tussentijds worden
opgezegd, indien deze, overeenkomstig het bepaalde in her artikel 7.1 niet akkoord gaat met
een aanpassing van premie en/of voorwaarden,

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 de verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te

voldoen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
na een schademelding, mits de opzegging uiterliik op de 30e dag na afwikkeling is
geschied, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
indien in geval van sohade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddel]ijke
ingang.

Adres en persoonsgegevens

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekedngnemer kunnen rechtsgeldig worden
gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan her adres van de
tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering Ioopt.



2 Persoonsgegevens De bij de aanvraag van een ve~zekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nade~
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij
(of, als de verzekering Ioopt via een gevo]machtigd 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 hot formulier van aanme]ding ligt voor een ieder ter
inzage bij de maatsohappij.

1 Fraude

2 Neervallen Vanlucht-of
ruimtevaartuigen

30verval

4 Atoomkernreacties

Nadere Omschrijvingen

Onder fraude (waaronder ~omputerfraude) wo~cit verstaan ~e’rduistering, valsheid ir~
geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid, gepleegd door ~n of meer
leden van het personeel van verzekerde, met he~ doel daardoor zichzelf of een ander ten
nadele van’verzekerde wederrechtelijk te bevoordelen.

Onverminderd het bepaalde in de molestclausule is ook g~dekt schade aan de verzekerde
zaken ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of
vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan Iosgeraakt,
daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp
alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig bier genoemd voorwerp.

Onder overval wordt verstaan afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met
of gevolgd door gewe[d of bedreiging met geweld tegen personen.

Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijtihg, kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit.
Hieronder worden nie~t verstaan radio-actieve nuc[iden, die zioh buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn ore, gebruikt te worden voor industriOle,
commerci~le, 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 hot ~ich
ontdoen van radio-aotieve 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 (Staatsb[ad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op hot gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan

, een kerninsta]latie in de zin van bedoeide wet.

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


