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Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1
1.1 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V.
1.2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.
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1.3 Verzekerde
De verzekerden zijn:
1.3.1 de verzekeringnemer in de omschreven hoedanigheid;
1.3.2 de ondergeschikten, de huisgenoten en de familieleden van de verzekeringnemer ten aanzien van de
werkzaamheden die zij voor hem verrichten.
1.4 Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende
voorvallen als gevolg waarvan schade ontstaat. Bij een
reeks voorvallen worden alle daaruit voortvloeiende
schaden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop de
eerste schade uit die reeks voorvallen is ontstaan.

1.5 Schade
Alle gedurende het vervoer/verblijf plaats hebbende
gebeurtenissen te zamen, waardoor verzekerde waarden
verloren gaan.
1.6 Verzekerde waarden
Baar geld, bankbiljetten, effecten, recepissen, certiﬁcaten,
coupons, talons, wissels, promessen, rechtsgeldig
getekende cheques, geldige zegels, cognossementen,
charterpartijen, cedullen of ander dergelijk geldswaardig
papier, dat de verzekeringnemer in verband met de
uitoefening van zijn bedrijf in eigendom toebehoort of
waarvoor hij aansprakelijk is.
1.7 Vervoer
Het naar elders overbrengen van verzekerde waarden
vanaf het moment waarop hiermee daadwerkelijk wordt
aangevangen tot het moment waarop de verzekerde
waarden op de bestemde plaats zijn afgeleverd. Onder
vervoer wordt niet verstaan het vervoer dat uitsluitend
binnen het kantoor/bedrijf plaatsvindt.
1.8 Geweld
Het uitoefenen van een dusdanige fysieke kracht tegen
personen dat daaraan in redelijkheid geen weerstand kan
worden geboden.
1.9 Brandkast
Onder brandkast wordt verstaan een brand- en inbraakwerende kast of kluis, waarvan aan de maatschappij
opgave is gedaan en welke kast of kluis als zodanig door
de maatschappij is geaccepteerd en in de polis is vermeld.
Brandkasten met een gewicht van minder dan 1.000 kg
dienen volgens de richtlijnen van de leverancier verankerd
te zijn.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van de
dekking
Artikel 2
2.1 Dekking
Deze verzekering dekt het verloren gaan van verzekerde
waarden voor de verzekeringnemer of voor iemand,
tegenover wie de verzekeringnemer voor deze waarden
aansprakelijk is bij:
a. vervoer door enigerlei oorzaak mits,
– het vervoer wordt verricht door de verzekeringnemer
of in diens opdracht door een volwassen persoon,
zoals bedoeld in artikel 1.3.2;
– het vervoer plaatsvindt langs de kortste weg, zonder
onnodige onderbrekingen, naar de bestemde plaats;
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– de verzekerde waarden onder onmiddellijk handbereik
van de vervoerder blijven.
b. verblijf in het kantoor/bedrijf tijdens aanwezigheid
van de verzekeringnemer of zijn personeel
door:
– afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen;
– brand, blikseminslag, ontplofﬁng;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit
vallende voorwerpen.
mits:
plaatsvindende in het in de polis genoemde kantoor/bedrijf
tijdens de aanwezigheid van de verzekeringnemer of zijn
personeel;
c. verblijf in het kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van
de verzekeringnemer en zijn personeel
door:
– diefstal uit het kantoor/bedrijf vooraf gegaan door
braak aan het kantoor/bedrijf (met braak wordt
gelijk gesteld het openen van het kantoor/bedrijf
door middel van de door overrompeling of afpersing
verkregen sleutel);
mits:
plaatsvindende in het in de polis genoemde kantoor/bedrijf
tijdens afwezigheid van de verzekeringnemer of zijn
personeel;
d. verblijf in het kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van
de verzekeringnemer en zijn personeel
door:
– diefstal uit een brandkast, mits voorafgegaan door
braak aan de brandkast (met braak wordt gelijk
gesteld het openen van de brandkast door middel
van de door overrompeling of afpersing verkregen
sleutel) mits de sleutel en/of cijfercombinatie van de
brandkast niet aanwezig is op het kantoor/bedrijf
waar de brandkast zich bevindt, c.q. in de andere
bedrijfsruimten;
– brand, blikseminslag, ontplofﬁng;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit
vallende voorwerpen.
mits:
plaatsvindende in het in de polis genoemde kantoor/bedrijf
tijdens afwezigheid van de verzekeringnemer of zijn
personeel;
e. verblijf in de woning
door:
– afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen;
– brand, blikseminslag, ontplofﬁng;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit
vallende voorwerpen;
– diefstal voorafgegaan door buitenbraak met duidelijke
braaksporen aan het bewoonde pand, mits:
– de diefstal plaatsvindt in het woongedeelte van het
woonhuis van de verzekeringnemer of van de door
hem aangewezen persoon;
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– de verzekerde waarden worden bewaard onder
onmiddellijk handbereik van een volwassen persoon
of zijn opgeborgen in een deugdelijk afgesloten kast
of ander meubelstuk.
Indien, ongeacht de hoogte van de verzekerde som, een
bedrag van meer dan € 6.807,– bewaard wordt, moet een
volwassen persoon thuis zijn. Indien aan deze voorwaarde
niet is voldaan zal hoogstens een bedrag worden vergoed
gelijk aan de in de polis vermelde verzekerde som met een
maximum van € 6.807,–.
f. verblijf in een door de verzekeringnemer gehuurd
safe-loket in een kluisinrichting van een bankinstelling
door:
– afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen;
– diefstal voorafgegaan door braak aan het safe-loket;
– brand, blikseminslag, ontplofﬁng;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit
vallende voorwerpen.
g. verblijf in de nachtkluis van een bankinstelling
door:
– afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld (of
dreiging met geweld) tegen personen;
– diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis;
– brand, blikseminslag, ontplofﬁng;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit
vallende voorwerpen.
2.2 Omvang uitkering
Vergoeding van schade als gedekt door deze verzekering
geschiedt tot de waarde van de verloren gegane verzekerde waarden en wel tot de waarde ten tijde van het ongeval.
De maatschappij vergoedt de schade tot de verzekerde
som volledig ongeacht of de aanwezige waarde voor het
voorval hoger is dan de verzekerde som.
2.3 Bijzondere dekkingen
a. Vals geld
Gedekt is de schade door het in ontvangst nemen van
bankbiljetten waarvan later blijkt dat zij vervalst zijn.
b. Gelden van derden
Gedekt is de schade door het verloren gaan van
gelden van personeelsleden of cliënten van de
verzekeringnemer door afpersing of diefstal gepaard
gaande met geweld (of dreiging met geweld) tegen
personen; voor personeelsleden is deze dekking van
kracht tijdens vervoer en verblijf in het kantoor/bedrijf,
voor cliënten tijdens het verblijf in het kantoor/bedrijf.
c. Schade aan roerende zaken
Gedekt is de schade aan roerende zaken die
toebehoren aan de verzekeringnemer, zijn gezinsleden,
zijn personeel of zijn cliënten door afpersing en/of
diefstal gepaard gaande met geweld (of dreiging met
geweld) tegen personen, welke ten gevolge van het
bovengenoemd voorval zijn beschadigd of vernietigd;
voor de verzekeringnemer, zijn gezinsleden of zijn
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personeelsleden is deze dekking van kracht tijdens
vervoer en verblijf in het kantoor/bedrijf, voor cliënten
tijdens verblijf in het kantoor/ bedrijf.
2.4 Geldigheidsduur
De geldigheidsduur is de periode gelegen tussen de
datum van ingang en het einde van de verzekeringsovereenkomst.
2.5 Geldigheidgebied
Het geldigheidsgebied is Nederland, tenzij anders is
overeengekomen.
2.6 Ontdekkingstermijn
De maatschappij is slechts uitkering verschuldigd
voor schade ontdekt en gemeld binnen één jaar
nadat de gebeurtenis waardoor zij is ontstaan heeft
plaatsgevonden.

Artikel 3 Uitsluitingen
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing.
Uitzonderingen hierop worden apart vermeld.
3.1 Vermogensdelict
Niet gedekt is de schade die is veroorzaakt door een
verzekerde, zoals omschreven in artikel 1.3, van wie de
verzekeringnemer wist dat die persoon zich eerder aan
een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig
gemaakt.
3.2 Vervoer per post
Niet gedekt is de schade die is ontstaan tijdens vervoer:
– per post;
– door ondernemingen, die in opdracht van de verzekeringnemer zaken onder rembours bezorgen;
– door geldvervoerbedrijven, die niet door de
maatschappij zijn goedgekeurd.
3.3 Gesloten bewaargeving of safe-deposit
Niet gedekt is de schade veroorzaakt door het verloren
gaan van waarden die aan de verzekeringnemer in
gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn toevertrouwd.
3.4 Molest
Niet gedekt is schade veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conﬂict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij.
De zes vormen van molest en de deﬁnities van deze
vormen van molest maken deel uit van de tekst die
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.
2 november 1981 ter grifﬁe van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.
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3.5 Atoomkernreactie
Niet gedekt is schade die is veroorzaakt door, opgetreden
bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan.

Uitzondering
3.5.1 Gebruik of bestemming
Wel gedekt is schade veroorzaakt door radio-actieve
nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden
en die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige
doeleinden of niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Onder
kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin
van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad
1979-225) en een kerninstallatie aan boord van een schip.
Deze uitzondering geldt uitsluitend:
– indien er een door de bevoegde overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen;
– indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is voor
de geleden schade krachtens enige wet of enig verdrag.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen van
verzekerden bij schade
Artikel 4 Verplichtingen
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis verplicht:
– de maatschappij en de bevoegde autoriteiten
zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere
gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een
verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan;
– de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken;
– desverlangd een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade aan de maatschappij te
overleggen;
– de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
– zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven
en zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden.

Artikel 5 Verval van het recht op dekking
De verzekering geeft geen dekking indien een verzekerde
één of meer van de genoemde verplichtingen niet nakomt
en daarbij de belangen van de maatschappij schaadt.
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De verzekering geeft in ieder geval geen dekking indien
een verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens
verstrekt of bij het aangaan van de verzekering een
verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven.

Hoofdstuk 4 Betaling en
terugbetaling van premie
Artikel 6 Premiebetaling en regelingen bij
niet-betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen en binnen dertig dagen nadat
zij verschuldigd worden.
– De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden:
– nadat de hierboven vermelde termijn van dertig
dagen is verstreken zonder dat de premie, kosten en
assurantiebelasting zijn betaald;
– indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij
niet nodig.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en
assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen.

Artikel 7 Terugbetaling van premie
Bij het eindigen van de verzekering heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de
periode waarvoor de verzekering niet meer van kracht
is, onder aftrek van administratiekosten. Er wordt geen
premie terugbetaald als de maatschappij de verzekering
beeïndigt in verband met een opzettelijk onjuiste
voorstelling van zaken door verzekerde.

Hoofdstuk 5 Herziening van
tarieven en/of voorwaarden
Artikel 8
8.1 Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van deze soort herziet, heeft zij het
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recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of
voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal die aanpassing vooraf aankondigen.
8.2 Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, voor het einde
van een termijn van dertig dagen na de aangekondigde
datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De
verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum
van aanpassing of op het tijdstip van weigering indien de
weigering na die datum plaatsvindt.
8.3 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn
in 8.2 bedoelde recht, dan wordt hij geacht met de
aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de
verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe
tarieven en/of voorwaarden.

Hoofdstuk 6 Wijziging van het risico
Artikel 9
De maatschappij is niet tot uitkering verplicht indien het
verzekerde risico zodanig verzwaard of uitgebreid is,
dat de maatschappij deze verzekering niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou hebben voortgezet of gesloten
indien zij van dit risico op de hoogte was geweest.
Dit geldt niet indien de verzekeringnemer aannemelijk
maakt dat noch het ontstaan noch de omvang van de
schade door verzwaring of uitbreiding van het verzekerde
risico is beïnvloed.

Hoofdstuk 7 Einde van de
verzekering

– wanneer de verzekeringnemer weigert akkoord te gaan
met nieuwe tarieven en/of voorwaarden volgens de
voorwaarden in artikel 8;
– bij beeïndiging van de aktiviteiten van de
verzekeringnemer.
De maatschappij kan de verzekering eveneens schriftelijk
opzeggen:
– binnen dertig dagen nadat zij een uitkering krachtens
deze verzekering heeft gedaan, dan wel een aanspraak
daarop heeft afgewezen;
– binnen dertig dagen nadat zij vernomen heeft van een
gebeurtenis die voor haar kan leiden tot een verplichting
tot uitkering;
– binnen dertig dagen nadat zij vernomen heeft dat
de verzekerde bij schade met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven;
– indien de verzekeringnemer drie maanden
na de premievervaldag de premie kosten of
assurantiebelasting nog niet heeft betaald.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in
de opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal
in deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van
ten minste dertig dagen.

Persoonsregistratie
N.B. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een
door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op
deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Deze registratie is bij de Registratiekamer aangemeld.
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor
een ieder bij de maatschappij ter inzage.
Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt
u schriftelijk indienen bij de directie van Nationale
Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij NV en/of bij
de volgende klachteninstituten:
De Ombudsman Schadeverzekering en/of de Raad van
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

Artikel 10
De verzekering eindigt:
– op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer
of de maatschappij de verzekering schriftelijk heeft
opgezegd uiterlijk twee maanden voor deze datum;
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337-20.1011
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