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Aanvullende Voorwaarden  
Geld IG GE 2022.09 
Geld  

U kunt de Inventaris- en Goederenverzekering uitbreiden met de keuzedekking Geld. Op uw 
polis staat of u deze keuzedekking heeft afgesloten. Ook vindt u daar het verzekerd bedrag. 

In deze Aanvullende Voorwaarden Geld leest u waarvoor u wel en niet verzekerd bent en welke 
afspraken er gelden. Voor deze keuzedekking gelden ook de Algemene Voorwaarden Zakelijk en 
de Productvoorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering.  

Waarvoor bent u verzekerd? 

1. Geld in bedrijfsruimte of woning tijdens aanwezigheid  

Gaat het om geld in uw bedrijfsruimte, uw woning of die van een werknemer? En zowel u als een 
werknemer is aanwezig? 

Dan bent u verzekerd voor schade en verlies van uw geld door:  

 Brand en blussen van brand; 
 Ontploffing; 
 Blikseminslag; 
 Luchtverkeer, waaronder het neerstorten van een vliegtuig of een ruimtevaartuig op uw 

gebouw; 
 Diefstal;   
 Afpersing of beroving met geweld of bedreiging. 

2. Geld in bedrijfsruimte of woning tijdens afwezigheid  

Gaat het om geld in uw bedrijfsruimte, uw woning of die van een werknemer? En zowel u als een 
werknemer is niet aanwezig? 

Dan bent u verzekerd voor schade en verlies van uw geld door: 

 Brand en blussen van brand; 
 Ontploffing; 
 Blikseminslag; 
 Luchtverkeer, waaronder het neerstorten van een vliegtuig of een ruimtevaartuig op uw 

gebouw; 
 Diefstal na braak aan uw bedrijfsruimte of de woning. En na braak aan de kluis waarin het 

geld was opgeborgen.  
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Voor deze gebeurtenissen geldt de omschrijving zoals genoemd in artikel 3 van de 
Productvoorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering.  

Er moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan: 

 Het geld was afgesloten in een verankerde, inbraakwerende kluis met een indicatie-
waardeberging. Dit is de Europese norm die de weerstand van inbraakwerende kasten en 
kluisdeuren aangeeft.  

 De kluis heeft voldoende waardeberging voor de waarde van het opgeslagen geld.  
 Is er meer geld opgeslagen dan de indicatie-waardeberging aangeeft? Dan betalen wij tot 

maximaal het bedrag van de indicatie-waardeberging. 
 De sleutel of de code van de kluis was op een veilige plaats (bijvoorbeeld niet in de buurt 

van de kluis) en uit het zicht bewaard.  
 Weegt de kluis minder dan 1.000 kilo? Dan bent u alleen verzekerd als de kluis vast 

verankerd is in een stenen of betonnen muur of vloer. 

U moet kunnen bewijzen dat aan deze voorwaarden is voldaan. 

Let op:  

Is uw geld niet opgeborgen in een kluis?  

Dan vergoeden wij nooit meer dan € 2.500 per gebeurtenis volgens de Productvoorwaarden 
Inventaris- en Goederen. 

3. Geld in safeloketten of nachtkluizen van uw bank 

Is uw geld aanwezig in een safeloket of nachtkluis van uw bank? Dan bent u verzekerd voor 
schade en verlies van uw geld door:  

 Brand en blussen van brand; 
 Ontploffing; 
 Blikseminslag; 
 Luchtverkeer, waaronder het neerstorten van een vliegtuig of een ruimtevaartuig op uw 

gebouw; 
 Diefstal na braak aan safeloket of nachtkluis. 

4. Geld tijdens vervoer 

Gaat het om schade en verlies van uw geld tijdens het vervoer tussen uw bedrijfsgebouw en uw 
bank, uw woning of de woning van een werknemer?  

Dan bent u verzekerd voor afpersing en beroving met geweld of bedreiging. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 Het moet gaan om vervoer binnen Nederland.  
 U of een meerderjarige werknemer vervoert in uw opdracht het geld.  
 Het vervoer gebeurt niet door een geldvervoerbedrijf, een koeriersdienst of per post.  
 Het geld wordt tussen het bedrijf, de bank of de woning vervoerd via de kortste weg. 

Dit gebeurt zonder onnodige onderbrekingen. 
 U of een meerderjarige werknemer in uw opdracht heeft het geld steeds direct onder 

handbereik en onder toezicht.  
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 Wordt het geld met een motorrijtuig vervoerd?  
Dan is het geld ook verzekerd in een afgesloten laadruimte/kofferbak. Dit geldt onder de 
volgende voorwaarden: 
- Het geld is van buitenaf niet zichtbaar.  
- Als u het motorrijtuig verlaat neemt u het geld mee uit het motorrijtuig. 

5. Vals geld 

Ontvangt u geld waarvan later blijkt dat het vervalst is? 

Dan vergoeden wij het aannemen van vals geld tot € 2.500 per verzekeringsjaar. 

Let op: 

Geld dat geen wettig betaalmiddel is, vergoeden wij niet. 

6. Geld van een werknemer of klant 

Ontstaat er schade of verlies aan geld van een werknemer of klant? En dit heeft plaatsgevonden 
in de bedrijfsruimte of tijdens vervoer door een werknemer? 

Dan bent u verzekerd in geval van afpersing of beroving. Daarbij heeft de dader geweld tegen 
deze personen gebruikt of met geweld gedreigd om aan het geld te komen.  

Wij vergoeden een bedrag tot maximaal € 500 per gebeurtenis. 

Waarvoor bent u niet verzekerd? 

7. De schade is niet verzekerd in de volgende gevallen: 
 De schade is uitgesloten op basis van onze Algemene Voorwaarden of op basis van de 

productvoorwaarden van de Inventaris- en Goederenverzekering.  
 De schade is ontstaan door één van de onderstaande oorzaken: 

- Fraude, oplichting of bedrog van een werknemer.  
- Diefstal of verduistering door een werknemer.  
- Het kwijtraken van geld zonder een duidelijke oorzaak.  
- U hebt de voorschriften van de uitgevende instanties voor het gebruik van het geld of de 

waardepapieren niet opgevolgd. 

Wat krijgt u vergoed? 

8. Wat vergoeden wij? 

Wij vergoeden bij geld de nominale waarde en voor waardepapieren de inkoopwaarde. Wij 
vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 

Waar bent u verzekerd? 
U bent verzekerd voor de genoemde gebeurtenissen binnen Nederland. 
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