Voorwaarden modelnummer BR951MA

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97
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Begripsomschrijvingen
Onder kasgeld wordt verstaan:
geld en geldswaardig papier dat de verzekeringsnemer in
verband met het voeren van zijn bedrijf voorhanden heeft.
Onder gebeurtenis tijdens vervoer wordt verstaan:
alle gedurende het vervoer met elkaar verband houdende
gebeurtenissen tezamen, waardoor verzekerde waarden
verloren gaan.
Omvang van de verzekering
De verzekering geschiedt tegen schade die de verzekeringsnemer lijdt en veroorzaakt is binnen Nederland tijdens de
looptijd van de verzekering, door:
het verloren gaan van kasgeld door een gebeurtenis tijdens
vervoer van het kasgeld, dat door de verzekeringsnemer of
in zijn opdracht door een gezinslid of een personeelslid
wordt verricht en wel vanaf het moment dat deze de
waarden voor vervoer in ontvangst neemt, tot het moment
dat deze de waarden op de bestemde plaats aflevert.
Onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer
gerekend behoudens korte onderbrekingen die redelijkerwijs
noodzakelijk zijn en mits de waarden binnen handbereik van
de vervoerder blijven.
Vervoer uitsluitend binnen de in de polis omschreven
gebouwen en tussen gebouwen die op hetzelfde adres zijn
gelegen, valt niet onder het vervoer als hiervoor omschreven;
het verloren gaan van kasgeld, bij verblijf in het op de polis
omschreven gebouw, door:
afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
brand*, storm*, blikseminslag*, ontploffing* of luchtvaartuigen*;
diefstal, voorafgegaan door braak aan de buitenzijde van het
in de polis omschreven gebouw; indien het gebouw
bewoond is tot ten hoogste f 2.500,-, (€ 1.134,45) indien het
gebouw onbewoond is tot ten hoogste f 250,- (€ 113,45);
het verloren gaan van kasgeld, bij verblijf in de woning van
de verzekeringsnemer, de filiaalhouder of een plaatsvervanger door:
afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
brand*, storm*, blikseminslag, ontploffing* of luchtvaartuigen*;
diefstal na braak aan de woning tot ten hoogste f 2.500,-,
(€ 1.134,45) mits de geldswaarden zijn geborgen in een
goed afgesloten kast of meubelstuk;
het verloren gaan van kasgeld, bij verblijf in de nachtkluis
van een bankinstelling door:
afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
brand*, storm*, blikseminslag, ontploffing* of luchtvaartuigen*;
diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis;
het accepteren van bankpapier waarvan later blijkt dat het
vals is.

* zie de Algemene voorwaarden onder ’Nadere omschrijvingen’.
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KASGELD

KASGELDVERZEKERING

Dekking boven het verzekerd bedrag
Boven het verzekerd bedrag, doch totaal tot ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag, zijn verzekerd:
1. geld en geldswaardig papier van personeel van de verzekeringsnemer of van de cliënten tegen schade tijdens vervoer
en door afpersing of diefstal, zoals genoemd in artikel 2 de
punten A1, A2a en A3a;
2. roerende zaken van de verzekeringsnemer, van zijn
personeel of van de cliënten tegen schade tijdens vervoer,
door afpersing of diefstal of door diefstal na braak aan het
gebouw, zoals genoemd in artikel 2 de punten A1, A2a, A2c,
A3a en A3c;
3. de gebouwen tegen schade veroorzaakt door braak aan
deze gebouwen zoals genoemd in artikel 2 de punten A2c
en A3c.

Art. 4
A

Specifieke uitsluitingen
Naast de in de Algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen, wordt bovendien niet vergoed:
1. schade die niet is ontdekt binnen een jaar nadat het
evenement waardoor de schade is ontstaan, heeft plaatsgehad;
2. schade veroorzaakt door een personeelslid waarvan de
verzekeringsnemer wist of redelijkerwijs kon weten dat deze
eerder betrokken is geweest bij een vermogensmisdrijf of
een poging daartoe.

Art. 5

Omvang van de schade
Avéro Achmea vergoedt de waarde van het verloren gegane
kasgeld zoals deze was op het moment van het verloren
gaan.
De verzekering geschiedt op basis van premier risque, wat
wil zeggen dat Avéro Achmea de schade vergoedt tot
maximaal het verzekerd bedrag, ongeacht of de aanwezige
waarde voor de gebeurtenis hoger was dan het verzekerd
bedrag.

