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Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1.1 Verzekerde waarden 

Geld en geldswaardig papier dat de verzekeringnemer uit hoofde van de uitoefening van zijn bedrijf 
voorhanden heeft. 

1.2 Personeel 

De werknemers die werkzaam zijn bij het bedrijf dat vermeld wordt op het polisblad. Als personeel wordt 
ook beschouwd de bij verzekerde werkzaam zijnde stagiaires, trainees, uitzendkrachten. 

1.3 Geld- en waardentransportbedrijf 

Een geld- en waardentransportbedrijf is een bedrijf dat in bezit is van een vergunning zoals bedoeld in 
de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. 

1.4 Gebouw 

De op het polisblad omschreven onroerende zaken met al wat daartoe bestemd is en volgens 
verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen verzekerd, zijn in 
de omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter 
plaatse te blijven.  

1.5 Gebeurtenis 

Alle gedurende het vervoer dan wel gedurende het verblijf op de verzekerde locatie plaatshebbende 
gebeurtenissen waardoor verzekerde waarden verloren gaan.  

1.6 Vervoer 

Het naar elders overbrengen van verzekerde waarden vanaf het moment dat hiermee daadwerkelijk 
wordt aangevangen tot het moment dat de verzekerde waarden op de bestemde plaats zijn 
afgeleverd. Onder vervoer wordt niet verstaan het vervoer dat uitsluitend binnen de bedrijfsgebouwen 
en bedrijfsterreinen plaats heeft. 

1.7 Geweld 

Het uitoefenen van een dusdanige fysieke kracht dat daaraan in redelijkheid geen weerstand kan 
worden geboden. 

1.8 Braak 

Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking, met zichtbare beschadiging, van 
afsluitingen. 

1.9 Brand 

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in 
staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: 

a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade die door blussing van brand is ontstaan. 

1.10 Ontploffing 

Een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen, dit met inachtneming van het hierna bepaalde.  
Als de ontploffing ontstaan is: 

a. binnen een – al dan niet gesloten – vat moet: 
1. een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin 

bevindende gassen of dampen en 
2. moet de druk binnen en buiten het vat door die opening plotseling aan elkaar gelijk 

geworden zijn.  
Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn, respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing 
aanwezig waren, is niet relevant. 

b. buiten een vat moet krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. 
Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. 
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1.11 Luchtvaartuigen 

Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan 
wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp, dat getroffen is door enig hier 
genoemd voorwerp. 

1.12 Kluis 

Een brand- en inbraakwerende kluis met een waardebergingsindicatie overeenkomstig het verzekerde 
bedrag. Voor waarden tot € 7.500,- dient de kluis een waardebergingsindicatie te hebben van ten 
minste € 5.000,-. Indien uit het polisblad blijkt dat deze verzekering een maatwerkdekking biedt, dan 
moet van de kluis opgave worden gedaan bij de verzekeraar en moet de kluis goedgekeurd zijn door 
de verzekeraar. Kluizen met een ledig gewicht van minder dan 1.000 kg dienen volgens de 
voorschriften van de fabrikant/leverancier verankerd te zijn. 

1.13 Vals bankpapier  

In ontvangst genomen bankpapier waarvan later blijkt dat het vervalst is. 

1.14 Bereddingskosten 

Kosten en op geld waardeerbare opofferingen verbonden aan maatregelen, die door of namens 
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van 
het ontstaan van schade door een verzekerde gebeurtenis af te wenden of om schade als gevolg van 
een verzekerde gebeurtenis te beperken.  

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Verzekeringsgebied 

De verzekering is uitsluitend van kracht binnen Nederland.  

2.2 Algemene Verzekeringsvoorwaarden 

Indien en voor zover hiervan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven de 
Algemene Verzekeringsvoorwaarden, die worden geacht een geheel met deze voorwaarden uit te 
maken, van toepassing. 

2.3 Verwijzing 

Verwijzing heeft uitsluitend plaats naar artikelen van deze voorwaarden, tenzij anders aangegeven. 

2.4 Samenloop 

Indien de schade, die onder deze verzekering is gedekt, ook is gedekt onder een polis bij een andere 
verzekeraar of daaronder gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt 
deze verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder de andere polis is verleend, of 
verleend zou zijn, indien deze verzekering niet zou hebben bestaan. 

Artikel 3 Omschrijving van de dekking 

De verzekering dekt de schade van de verzekeringnemer doordat verzekerde waarden -tot maximaal 
het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per gebeurtenis of per persoon- verloren gaan en 
waarvan de oorzaak is gelegen op een tijdstip na de aanvang en binnen de geldigheidsduur van de 
verzekering tijdens: 

3.1 Vervoer 

Door enigerlei oorzaak, 
a. bij het vervoer van waarden tot € 10.000,- op voorwaarde dat dit wordt verricht door de 

verzekeringnemer of door een volwassen persoon in opdracht van de verzekeringnemer;  
b. bij het vervoer van waarden vanaf € 10.000,- tot € 30.000,- op voorwaarde dat dit vervoer per 

auto plaatsvindt en wordt verricht door tenminste twee volwassen personen in opdracht van 
de verzekeringnemer.  

Het vervoer dient rechtstreeks van de verzekerde locatie en zonder onnodige onderbreking naar de 
bestemming plaats te vinden. Ook dienen de verzekerde waarden zich daarbij onder onmiddellijk 
handbereik van de vervoerder te bevinden. 

c. bij het vervoer van waarden vanaf € 30.000,- geldt als voorwaarde dat dit vervoer wordt 
verricht door een geld- en waardentransportbedrijf met een speciaal daarvoor bestemd en 
geprepareerd geld- en waardentransportmotorrijtuig. 
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Indien aan de van toepassing zijnde voorwaarde niet wordt voldaan, vindt in het geheel geen 
schadevergoeding plaats. 
Wanneer vervoer van waarden tussen twee in Nederland gelegen plaatsen plaatsvindt over 
buitenlands grondgebied, is dit verzekerd, mits dit zonder enige onderbreking en direct plaatsvindt. 

3.2 Verblijf van de waarden binnen het bedrijf 

a. Gedurende de fysieke aanwezigheid van de verzekeringnemer of zijn personeel binnen het 
gebouw door: 

1. brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen; 
2. afpersing en/of diefstal, gepaard gaand met geweld of dreiging met geweld tegen 

personen. 
b. Gedurende de afwezigheid van de verzekeringnemer of zijn personeel binnen het gebouw mits 

de waarden zich in een correct afgesloten kluis bevinden. Vergoed wordt schade door: 
1. brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen; 
2. diefstal uit een kluis, mits voorafgegaan door braak aan het gebouw en de kluis. 
3. diefstal van de gehele kluis met inhoud indien:  

a. de kluis volgens de voorschriften van de fabrikant was geïnstalleerd of; 
b. het ledig gewicht van de kluis meer bedraagt dan 1000 kg. 

Met braak wordt gelijkgesteld het openen van de kluis door middel van de door (dreiging met) 
geweld of afpersing verkregen sleutel, mits 

a. de verzekerde waarden zijn opgeborgen in een correct afgesloten kluis; 
b. de sleutel en/of (cijfer-/letter) code van de kluis niet aanwezig is/zijn op het verzekerde 

adres. 

3.3 Verblijf in de woning 

Uitsluitend tijdens officieel erkende feestdagen, voor maximaal vier aaneensluitende dagen door: 
a. brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen; 
b. afpersing en/of diefstal, gepaard gaand met geweld of dreiging met geweld tegen personen; 
c. diefstal voorafgegaan door braak aan het bewoonde gebouw, mits: 

1. de diefstal plaats heeft in het woongedeelte van het pand van de verzekeringnemer 
of de door hem aangewezen volwassen persoon; 

2. bij afwezigheid van verzekeringnemer of de door hem aangewezen volwassen 
persoon:  

a. de verzekerde waarden zijn opgeborgen in een door de verzekeraar 
goedgekeurde kluis die geïnstalleerd is volgens de voorschriften van de 
leverancier en die correct afgesloten is; 

b. deze kluis een waardebergingsindicatie heeft overeenkomstig het verzekerde 
bedrag; 

c. de sleutel en/of (cijfer/letter) code van deze kluis goed wordt beheerd. De 
sleutel en/of (cijfer/letter) code van de kluis mag in ieder geval niet in de 
directe nabijheid van de kluis worden bewaard.   

Verzekerde waarden hoger dan € 7.500,- dienen altijd geborgen te zijn in een kluis. 

3.4 Cumulatie van waarden bij verblijf in de woning 

Indien de verzekeringnemer eigenaar is van meer dan één bedrijf waarvoor door verzekerde 
afzonderlijke geldtransportverzekeringen voor hetzelfde risicoadres zijn afgesloten, geldt als maximaal 
uitkeringsbedrag het hoogst verzekerde bedrag dat voor het verblijf in de woning op één van de 
polisbladen van deze verzekeringen vermeld wordt. De uitkering van een schade wordt vergoed op de 
verzekering waarop het hoogst verzekerde bedrag bij de dekking ‘verblijf in de woning’ staat vermeld. 

3.5 Verblijf in een nachtkluis 

Van een bankinstelling, mits verzekerde heeft voldaan aan de eisen die door de bankinstelling aan 
verzekerde worden gesteld voor het gebruik van een nachtkluis of safeloket, door: 

a. brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen; 
b. afpersing en/of diefstal, gepaard gaand met geweld of dreiging met geweld tegen personen; 
c. diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis. 

3.6 Gebruik van vals bankpapier 

Betaling met valse bankbiljetten. Het verzekerd bedrag vermeld op het polisblad geldt als maximum 
per gebeurtenis. 
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3.7 Vervanging van sleutel(s) en/of slot van kluis 

Vergoed worden de kosten van vervanging of wijziging van de sleutels en/of het slot van de kluis, indien 
het maken van die kosten noodzakelijk voortvloeit uit afpersing of uit diefstal, gepaard gaand met 
geweld of bedreiging met geweld tegen personen. Deze kosten worden vergoed tot maximaal € 250,- 
per gebeurtenis.  

Artikel 4 Aanvullende dekking  

Indien uit het polisblad blijkt dat deze verzekering een maatwerkdekking biedt, dan is aanvullend 
verzekerd: 

4.1 Vervanging van sleutel(s) en/of slot van kluis 

Vergoed worden de kosten van vervanging of wijziging van de sleutels en/of het slot van de kluis, indien 
het maken van die kosten noodzakelijk voortvloeit uit afpersing of uit diefstal, gepaard gaand met 
geweld of bedreiging met geweld tegen personen. Deze kosten worden vergoed tot maximaal € 
2.500,- per gebeurtenis.  

4.2 Verzekerde waarden van personeel  

De verzekering dekt de directe schade die ontstaat door het verloren gaan of beschadigd raken van 
verzekerde waarden toebehorende aan personeelsleden van verzekeringnemer, indien het verlies of 
de beschadiging het gevolg is van brand, ontploffing, luchtvaartuigen en afpersing en/of diefstal, 
gepaard gaand met geweld of dreiging met geweld tegen personen. De maximale 
schadevergoeding bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis. 

4.3 Verblijf in hotels en pensions 

De verzekering dekt, in aanvulling op de dekking voor ‘verblijf in de woning’, de schade aan 
verzekerde waarden aanwezig in een hotel of pension als gevolg van: 

a. brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen; 
b. afpersing en/of diefstal, gepaard gaand met geweld of dreiging met geweld tegen de 

verzekeringnemer of tegen een volwassen persoon die in opdracht van de verzekeringnemer 
handelt. 

Tijdens het verblijf dat verband houdt met het beroep of bedrijf, dienen de verzekerde waarden tot 
maximaal € 7.500,- zich onder onmiddellijk handbereik van de verzekeringnemer of de volwassen 
persoon te bevinden. Verzekerde waarden vanaf € 7.500,- dienen opgeborgen te zijn in een correct 
afgesloten kluis. Als het verzekerd bedrag hoger is dan € 10.000,- , geldt een maximum verzekerd 
bedrag van € 10.000,- per gebeurtenis. 

Artikel 5 Verzekerde kosten 

De bereddingskosten alsmede eventuele expertisekosten worden vergoed boven de verzekerde 
bedragen met een maximum van 50% van het totaal verzekerd bedrag als op het polisblad genoemd. 

Artikel 6 Uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden geeft de verzekering geen 
dekking voor: 

1. de schade veroorzaakt door een personeelslid of een persoon van wie de verzekeringnemer 
wist dat die persoon zich eerder aan een vermogensmisdrijf of poging daartoe heeft schuldig 
gemaakt; 

2. de schade indien verzekeringnemer zelf of een vennoot, bestuurder, (statutaire-) directeur of 
commissaris van verzekeringnemer een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of 
onware opgave heeft gedaan in verband met de ingediende claim; 

3. de schade ontstaan tijdens het vervoer per post of tijdens vervoer door ondernemingen die in 
opdracht van de verzekeringnemer verzekerde waarden onder rembours bezorgen, of tijdens 
vervoer door geldvervoerbedrijven; 

4. schade die ontstaan is door diefstal gepleegd met de echte sleutels of reservesleutels van de 
op het polisblad omschreven kluis of door gebruikmaking van informatie over de (cijfer/letter) 
code van de kluis indien deze in het bedrijf van verzekeringnemer voorhanden is, onbeheerd is 
of zich in een, al dan niet afgesloten, meubelstuk bevindt. 

5. omzetverlies, ziekteverzuim of andere vorm van gevolgschade; 
6. waarden die in gesloten bewaarneming aan verzekeringnemer zijn toevertrouwd en waarvan 

de waarde niet door verzekeringnemer is gecontroleerd voordat de schadegebeurtenis heeft 
plaatsvonden. 
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Artikel 7 Regeling van de schade 

7.1 Omvang van de schade 

De verzekeraar vergoedt de schade tot maximaal het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag 
per gebeurtenis of per persoon. 

7.2 Melding 

Indien een verzekerde gebeurtenis zich voordoet is de verzekeringnemer verplicht daarvan direct 
aangifte te doen bij de politie en de verzekeraar. 

7.3 Overdracht rechten 

Verzekerde is verplicht indien verzekeraar daar om verzoekt alle rechten aan haar over te dragen van 
de verloren gegane waarden waarvoor verzekeraar een uitkering heeft verleend. 
Indien er waarden waarvoor een uitkering is verleend zonder tussenkomst van de verzekeraar weer ter 
hand worden gesteld aan verzekerde, is hij verplicht direct verzekeraar te informeren. Verzekerde is 
verplicht de ontvangen schade-uitkering voor deze waarden binnen 1 maand terug te betalen aan 
verzekeraar. 

7.4 Verhaal van schade 

De kosten die in verband met het verhaal van schade worden of zijn gemaakt, zullen door de 
verzekeraar en de verzekeringnemer gezamenlijk worden gedragen in de verhouding waarin zij ieder 
gerechtigd zijn tot de verhaalde schade. 

7.5 Waardebepaling geld en waardepapier 

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de op het polisblad genoemde bedragen. De 
waarde van geld en waardepapieren wordt bepaald overeenkomstig de gemiddelde marktprijs of 
waarde op de beurs te Amsterdam geldend op de dag van ontdekking van de schade. Indien voor 
het geld en waardepapieren geen marktprijs of waarde op de beurs kan worden vastgesteld, wordt als 
waarde aangenomen de waarde die tussen verzekeraar met verzekerde wordt overeengekomen. 

7.6 Benoeming deskundigen en verdere procedure 

a. Voor de vaststelling van de schade benoemt verzekeraar samen met verzekeringnemer een 
deskundige. Of verzekeringnemer en verzekeraar benoemen allebei een eigen deskundige. In 
het laatste geval benoemen beide deskundigen samen nog een derde externe deskundige. 
Deze derde deskundige doet een bindende uitspraak als de deskundigen van 
verzekeringnemer en verzekeraar het niet met elkaar eens worden. De deskundigen mogen 
zich door andere deskundigen laten bijstaan. Met een deskundige bedoelt de verzekeraar een 
deskundige die is ingeschreven in het register van het NIVRE als deskundige voor het vaststellen 
van schade onder deze verzekering. 

b. Verzekeringnemer en verzekeraar zijn verplicht om mee te werken met de deskundigen en hen 
alle informatie te geven die zij vragen. Als de kosten van de deskundige van de 
verzekeringnemer lager of gelijk zijn aan de kosten van de deskundige van de verzekeraar, dan 
worden deze kosten volledig door de verzekeraar vergoed. Zijn de kosten van de deskundige 
van de verzekeringnemer hoger dan de deskundige van verzekeraar, dan vergoed de 
verzekeraar in elk geval deze kosten tot de kosten van deskundige van de verzekeraar. De 
meerkosten van de deskundige van verzekeringnemer worden door de verzekering vergoed 
indien deze redelijk zijn. 

Let op: het aanstellen van deskundigen en het meewerken met hen, houdt niet in dat verzekeraar 
verplicht is de schade te vergoeden. 

7.7 Ontdekking van schade bij transport 

Bij schade is verzekerde verplicht uiterlijk één week na ontdekking van de schade zich ervan te 
overtuigen dat het transport overeenkomstig zijn opdracht is geschied. En wanneer de schade is 
veroorzaakt door derden in ieder opzicht mee te werken opdat verzekeraar de schade kan verhalen. 

7.8 Eigen risico 

Per gebeurtenis geldt het op het polisblad vermelde eigen risico.  
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Artikel 8 Verzekerd bedrag  

8.1 Premier Risque 

De schadevergoeding onder deze verzekering geschiedt tot maximaal het op het polisblad genoemde 
verzekerd bedrag, ook al overtreft het totale bedrag aan schade het verzekerd bedrag. De 
verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering. 

8.2 Maximum verzekerd bedrag 

Voor de risico’s als vermeld onder ‘Verblijf in de Woning’ geldt het verzekerd bedrag als maximum per 
persoon. Voor alle overige omschreven risico's geldt het verzekerd bedrag als maximum per 
gebeurtenis. 

Artikel 9 Geschillenregeling 

Indien tussen de verzekeraar en verzekeringnemer verschil van opvatting ontstaat: 
1. over de uitleg en toepassing van de verzekeringsvoorwaarden, of 
2. over de vraag of een gebeurtenis al dan niet door de verzekering is gedekt, is de verzekeraar 

verplicht zijn standpunt schriftelijk en gemotiveerd aan de verzekeringnemer kenbaar te 
maken. 

De verzekeringnemer kan binnen twee maanden na dagtekening van het schrijven van de verzekeraar 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. De verzekeraar is verplicht op het bezwaarschrift van de 
verzekeringnemer uiterlijk binnen twee maanden na het indienen ervan schriftelijk en gemotiveerd te 
antwoorden. 
Blijft de verzekeringnemer met de verzekeraar van mening verschillen, dan zal de verzekeraar op 
verzoek van de verzekeringnemer, mits binnen één maand na dagtekening van het laatste schrijven 
van de verzekeraar ingediend, het geschil voorleggen aan een in overleg met de verzekeringnemer 
aan te wijzen advocaat. 
De kosten van het advies van de aangewezen advocaat komen voor rekening van de verzekeraar. De 
verzekeraar conformeert zich op voorhand aan dit advies. Indien de verzekeringnemer zich met het 
advies niet kan verenigen, kan hij het geschil alsnog voorleggen aan de rechter. Indien de 
verzekeringnemer door de rechter alsnog in het gelijk wordt gesteld en het vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan, zal de verzekeraar de gemaakte externe kosten vergoeden, alsmede de wettelijke 
rente. 
 
 


