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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Bedrijfsgeld:
onder bedrijfsgeld wordt verstaan contant geld en geldswaardig papier,
zoals effecten, certificaten, coupons, talons, wissels, promessen, cheques,
zegels, vakantiebonnen en cognossementen, dat verzekeringnemer in het
kader van het voeren van het bedrijf waarop deze verzekering betrekking
heeft in eigendom toebehoort of waarvoor hij aansprakelijk is.

Artikel 2 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland.
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Artikel 3 Omvang van de dekking
De verzekering dekt op premier-risque-basis de schade door het verloren gaan van bedrijfsgeld, tot ten hoogste de op het polisblad vermelde
verzekerde som:
a. tijdens vervoer van bedrijfsgeld door de verzekeringnemer of in zijn
opdracht verricht, door onverschillig welke oorzaak ontstaan, vanaf
de inontvangstneming tot de aflevering op de plaats van bestemming.
Tijdens een onderbreking van het vervoer blijft de dekking uitsluitend
van kracht voorzover de onderbreking redelijkerwijs vereist is gelet
op de aard van het vervoer en voorzover het bedrijfsgeld onder
handbereik van de vervoerder blijft. Indien het vervoer verricht wordt
door personen jonger dan 18 jaar is de schadevergoeding beperkt
tot maximaal  1.000,‑ per gebeurtenis. Vervoer uitsluitend binnen
een bedrijfsgebouw van verzekeringnemer wordt niet als vervoer in
de zin van deze verzekering aangemerkt;
b. bij verblijf van bedrijfsgeld binnen het bedrijfsgebouw, voorzover
verzekeringnemer of zijn personeel daar aanwezig is, veroorzaakt
door:
1. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging
met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in de Nadere
Omschrijvingen;
3. luchtvaartuigen, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen.
Bij verblijf van bedrijfsgeld binnen het bedrijfsgebouw in afwezigheid van verzekeringnemer of zijn personeel is ook gedekt
schade veroorzaakt door diefstal uit een brandkast voorafgegaan
door braak aan de brandkast;
c. bij verblijf van bedrijfsgeld in het woongedeelte van het woonhuis van
verzekeringnemer of van het personeelslid dat met bewaring van het
bedrijfsgeld is belast veroorzaakt door:
1. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging
met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in de Nadere
Omschrijvingen;

3. luchtvaartuigen, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;
4. diefstal voorafgegaan door braak in het woongedeelte van het
woonhuis tot maximaal  1.000,‑ per gebeurtenis;
d. bij verblijf van bedrijfsgeld in een safe-loket of een nachtkluis bij een
bankinstelling veroorzaakt door:
1. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging
met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in de Nadere
Omschrijvingen;
3. luchtvaartuigen, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;
4. diefstal voorafgegaan door braak aan het safe-loket of de
nachtkluis.

Artikel 4 Uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten:
a. schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;
b. schade veroorzaakt door een personeelslid dan wel een persoon
belast met het vervoer van bedrijfsgeld van wie verzekeringnemer wist
of behoorde te weten dat de betrokkene zich reeds eerder aan een
vermogensmisdrijf of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt;
c. schade ontstaan tijdens vervoer per post of tijdens vervoer door
bedrijven die zaken onder rembours bezorgen of door geldtran
sportbedrijven, tenzij vervoer door die bedrijven door Generali is
goedgekeurd;
d. schade veroorzaakt door het verloren gaan van bedrijfsgeld dat
aan verzekeringnemer in gesloten bewaargeving of safe-deposit is
toevertrouwd.

Artikel 5 Vaststelling van de schade
De schade wordt per gebeurtenis vastgesteld op de waarde van het
bedrijfsgeld ten tijde van het verloren gaan. Voorzover mogelijk wordt
de schade voor geldswaardig papier vastgesteld op basis van de gemiddelde koers of marktprijs die werd genoteerd op de Amsterdamse beurs
op de dag waarop die schade werd ontdekt of, indien op die dag geen
notering tot stand is gekomen, op de laatste aan die dag voorafgaande
beursdag.

Nadere Omschrijvingen
I

-

Brand
Onder brand is te verstaan 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:
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien,
doorbranden van elektrische apparaten en motoren,
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

II Ontploffing
Onder ontploffing wordt verstaan schade onmiddellijk veroorzaakt
door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, met inachtneming van het volgende:
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-

Als de ontploffing ontstaan is:
binnen een - al dan niet gesloten vat - dan moet:
- een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk
van de zich daarin bevindende gassen of dampen en
- door die opening moet de druk van binnen en buiten het vat
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;
buiten een vat moet dan die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg
zijn van een scheikundige reactie.
Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie.

III Luchtvaartuigen
Indien het risico van schade door luchtvaartuigen is meeverzekerd,
is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken tengevolge van 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.
IV Overstroming
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door over‑ stroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden,
sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming
oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekt evenement.
Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door
overstroming.
V Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende
de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde
bewijst dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen
kan worden toegeschreven.
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