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SUPPLEMENT 
Geldverzekering 
(VBG 2023-01) 

 
In aanvulling op de Voorwaarden Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven (VBB 2023-01) 
geldt het volgende. 
 

Artikel 1 Aanvullende Begripsomschrijvingen 
1.1 Geld 
Het geld en/of geldswaardige papieren dat verzekeringnemer in verband met zijn bedrijfsvoering voorhanden 
heeft. 
 
1.2 Kluis 
Een gecertificeerde inbraakwerende kast of kluis met een waardeberging die minimaal gelijk is aan het 
verzekerde bedrag.  
Een kluis met een gewicht van minder dan 1000 kg dient verankerd te zijn. 
 
1.3 Openingsuren 
De tijd dat de verzekeringnemer of iemand van zijn personeel in het in de polis omschreven bedrijf aanwezig is. 

 
1.4 Woning 
Het woongedeelte van het woonhuis van verzekeringnemer of diens filiaalhouder of hun plaatsvervangers. 
 
Artikel 2 Omschrijving van de dekking 
De verzekering dekt het verloren gaan van de verzekerde waarden tot maximaal het in de polis vermelde bedrag 
door een hierna vermelde gebeurtenis. 

• Bij verblijf van het geld in het bedrijf tijdens de openingsuren door: 
o afpersing of diefstal voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of 

bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 
o brand, ontploffing, blikseminslag; 
o het getroffen worden door een vliegtuig of daaruit of daarvan vallende voorwerpen of onderdelen. 

• Bij verblijf van het geld in het bedrijf buiten de openingsuren door: 
o diefstal, mits sporen van braak aanwezig zijn, uit een goed afgesloten kluis, na braak aan die 

kluis tot maximaal het bedrag waarvoor de kluis is goedgekeurd, maar nimmer meer dan het 
verzekerde bedrag. Bevinden de verzekerde waarden zich niet in een goed afgesloten kluis dan 
geldt een maximum vergoeding van € 1000,-; 

o brand, ontploffing, blikseminslag; 
o het getroffen worden door een vliegtuig of daaruit of daarvan vallende voorwerpen of onderdelen. 

• Bij verblijf van het geld binnen de woning door: 
o afpersing of diefstal voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of 

bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 
o diefstal, mits sporen van braak aanwezig zijn, uit een goed afgesloten kluis, na braak aan die 

kluis tot maximaal het bedrag waarvoor de kluis is goedgekeurd, maar nimmer meer dan het 
verzekerde bedrag. Bevinden de verzekerde waarden zich buiten de kluis dan geldt een 
maximum vergoeding van € 1000,-; 

o brand, ontploffing, blikseminslag; 
o het getroffen worden door een vliegtuig of daaruit of daarvan vallende voorwerpen of onderdelen. 

• Bij verblijf van het geld in de nachtkluis van een bankinstelling door: 
o afpersing of diefstal voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of 

bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 
o diefstal, mits na braak aan de nachtkluis; 
o brand, ontploffing, blikseminslag; 
o het getroffen worden door een vliegtuig of daaruit of daarvan vallende voorwerpen of onderdelen. 

• Bij vervoer van het geld door enigerlei oorzaak tijdens vervoer van het geld door verzekeringnemer of in 
zijn opdracht door zijn gezinsleden of zijn personeel, met inachtneming van het navolgende: 

o het vervoer dient plaats te vinden tussen het in de polis omschreven bedrijf, de bank, de woning 
van verzekeringnemer of zijn filiaalhouder of zijn plaatsvervanger(s); 
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o het vervoer wordt geacht aan te vangen op het moment dat verzekeringnemer daarmee begint, 
respectievelijk het geld in ontvangst wordt genomen door de persoon die moet vervoeren en 
eindigt onmiddellijk na aflevering op de plaats van bestemming; 

o de dekking is niet van kracht tijdens onderbrekingen in het vervoer, tenzij het gaat om korte 
onderbrekingen die redelijkerwijs zijn vereist en mits het geld binnen handbereik is van degene 
die dit vervoert; 

o vervoer uitsluitend binnen het bedrijf van verzekeringnemer is geen vervoer in de zin van deze 
dekking. 

• Deze verzekering dekt mede de schade: 
o die verzekeringnemer lijdt door het in ontvangst nemen van bankpapier dat later vals blijkt te zijn.  
o tot een bedrag van € 250,- per persoon en per gebeurtenis, die verzekeringnemer, 

personeelsleden of cliënten  tijdens hun verblijf in het bedrijf aldaar lijden als gevolg van het 
verloren gaan van aan hen toebehorend geld door afpersing of diefstal voorafgegaan door, 
gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of bedreiging met fysiek geweld door 
personen. Deze dekking geldt voor verzekeringnemer en personeelsleden eveneens tijdens 
vervoer van geld. 

o tot een bedrag van € 250,- per persoon en per gebeurtenis, die verzekeringnemer, 
personeelsleden of cliënten tijdens hun verblijf in het bedrijf lijden als gevolg van verlies, 
beschadiging of vernietiging van aan hem respectievelijk aan hen toebehorende roerende 
goederen (exclusief geld) door afpersing of diefstal voorafgegaan door, gepaard gaande met of 
gevolgd door fysiek geweld of bedreiging met fysiek geweld tegen personen. Deze dekking geldt 
voor verzekeringnemer en personeelsleden eveneens tijdens vervoer van geld. 

 
Artikel 3 Aanvullende uitsluitingen 
Van de verzekering is uitgesloten: 

• schade die opzettelijk door of met goedvinden van verzekeringnemer is veroorzaakt; 
• schade die opzettelijk is veroorzaakt door een personeelslid van wie de verzekeringnemer wist dat de 

betrokken persoon zich reeds eerder aan een strafrechtelijk verleden wegens vermogensmisdrijf of een 
poging daartoe gedurende de afgelopen 8 jaar heeft schuldig gemaakt. 

• schade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, 
sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm. 
Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 

 

 
 
 


