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Polisvoorwaarden Geld 2015-06 
Geldverzekering 
 
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven gelden deze 
polisvoorwaarden. 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
 

Artikel 1.1 Begrippen 
 
1.1.1 Verzekerde 
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.  
a. Verzekeringnemer. 
b. Elke andere (rechts)persoon, voor zover dit uit de polis blijkt. 
 
1.1.2 Verzekerde waarden 
a. Geld en geldswaardig papier dat verzekerde in de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de activiteiten, zoals inde polis 

omschreven, voorhanden heeft of waarvoor hij aansprakelijk is. 
b. Elektronisch opgeslagen bedragen, zoals door betalingen met een chippas, ontvangen in de uitoefening van het beroep, 

het bedrijf of de activiteiten, zoals in de polis omschreven, voor zover deze bedragen nog voor rekening en risico van 
verzekerde onder zijn beheer zijn. 

 
1.1.3 Geld / geldswaardig papier 
a. Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, ongeacht de valuta, dienende tot wettig betaalmiddel. 
b. Onder geldswaardig papier wordt verstaan: 

- alle papier (en plastic) waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, zoals 
telefoonkaarten, postzegels, effecten, cadeaubonnen, tegoedbonnen, waardezegels, loten, strippenkaarten, niet op 
naam gestelde abonnementen en toegangskaarten; 

- rechtsgeldig ondertekende cheques en opgewaardeerde pasjes, die geschikt zijn om in het maatschappelijk 
 verkeer als betaalmiddel te worden gebruikt. 

 
1.1.4 Vervoer 
Het daadwerkelijk vervoeren van verzekerde waarden, vanaf het moment waarop hiermee wordt aangevangen tot het moment 
waarop de verzekerde waarden op de bestemde plaats zijn afgeleverd. 
Onder vervoer wordt niet verstaan het uitsluitend binnen het kantoor / bedrijf verplaatsen van verzekerde waarden. 
 
1.1.5 Incassovervoer 
Vervoer van buiten het kantoor / bedrijf van verzekerde geïnde bedragen in verband met leveranties en/of werkzaamheden. 
 
1.1.6 Gesloten bewaarneming 
In bewaring genomen verzekerde waarden van een ander, waarvan verzekerde de waarde vóór de bewaarneming niet heeft 
kunnen verifiëren en 
- die verzekerde in ontvangst heeft genomen of 
- die aan verzekerde in een safe-deposit zijn toevertrouwd. 
 
1.1.7 Kantoor / bedrijf 
De bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het in de polis omschreven gebouw. 
 
1.1.8 Woning van verzekerde 
De woning, en het woongedeelte van het in de polis omschreven gebouw, van verzekerde of van een door verzekerde als 
bewaarder van verzekerde waarden aangewezen persoon. 
 
1.1.9 Brandkast 
Een (brand- en) inbraakwerende kast of kluis met de volgende eigenschappen. 
a. de kast / kluis voldoet aan de eisen die voor waardeberging van de verzekerde waarden zijn vastgelegd in de meest 

recente publicaties van een van de volgende instanties: 
- Vereniging Geld- en Waardeberging (V.G.W.); 
- Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten (S.K.B.); 
- Nationaal Centrum voor Preventie (N.C.P.) (Handboek beveiligingstechniek); 
- European Safe Rating Committee (E.S.R.C.); 

b. de kast / kluis is volgens de richtlijnen van de leverancier verankerd, voor zover de kast / kluis een leeg gewicht van minder 
dan 1.000 kg heeft. 
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1.1.10 Contante omzet 
Alle betalingen die in contant geld zijn ontvangen. 
 
1.1.11 Beredding 
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij een ophanden 
zijnde of reeds ontstane schade door een gedekte gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of te verminderen. 
 
1.1.12 Marktwaarde 
Het bedrag dat nodig is voor inkoop van zaken van dezelfde soort en van gelijkwaardige kwaliteit en specificaties, inclusief de 
daarvoor gemaakte afleveringskosten. 
 
1.1.13 Braak 
Verbreking van afsluitingen, met zichtbare beschadiging als gevolg daarvan, met het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te 
verschaffen. 
 
1.1.14 Lichamelijk letsel 
Waarneembare beschadiging van een lichaamsdeel of orgaan. 
 
 

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking 
 
 

DEKKING VERVOER 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden. 
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
Tijdens vervoer van de verzekerde waarden door verzekerde, of een meerderjarige persoon in opdracht van verzekerde, door 
een van de hierna genoemde gebeurtenissen. 
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buiten af inwerkt op de verzekerde zaken. 
b. Diefstal of poging daartoe en verlies, maar alleen indien 
het vervoer naar de bestemming plaatsvindt langs de kortste weg en zonder onnodige onderbrekingen; 
de verzekerde waarden voortdurend onder onmiddellijk handbereik van de vervoerder zijn. 
 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
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De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan geld 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
2.3.3 Vaststelling schade aan geldswaardig papier 
De omvang van de schade wordt vastgesteld naar marktwaarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING IN BEDRIJF (AANWEZIGHEID) 
 
Deze Dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen. 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
Tijdens verblijf in het kantoor / bedrijf op het in de polis omschreven adres, alleen indien verzekerde en/of zijn personeel daar 
aanwezig zijn, door: 
- beroving en afpersing, beide met gebruikmaking van of bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 
- brand, brandblussing, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen; 
- luchtverkeer, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. 
 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
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Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan geld 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
2.3.3 Vaststelling schade aan geldswaardig papier 
De omvang van de schade wordt vastgesteld naar marktwaarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING IN BEDRIJF (AFWEZIGHEID) 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
Tijdens verblijf in het kantoor / bedrijf op het in de polis omschreven adres indien verzekerde en zijn personeel daar niet 
aanwezig zijn, door 
a. diefstal na braak aan het kantoor / bedrijf; 
b. diefstal na het openen van deuren en/of ramen van het kantoor / bedrijf door middel van de wederrechtelijk verkregen 

sleutel. 
 
Deze dekking geldt niet voor horecabedrijven, kantines, sportscholen, videotheken en avondwinkels. 
 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
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a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 
redelijke kosten. 

b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan geld 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
2.3.3 Vaststelling schade aan geldswaardig papier 
De omvang van de schade wordt vastgesteld naar marktwaarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING IN BEDRIJF (BRANDKAST) 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
Tijdens verblijf in het kantoor / bedrijf op het in de polis omschreven adres, indien verzekerde en zijn personeel daar niet 
aanwezig zijn, aanwezig in de goed afgesloten brandkast door: 
a. diefstal na braak aan de brandkast; 
b. diefstal na het openen van de brandkast door middel van de door afpersing verkregen sleutel of cijfercombinatie; 
c. brand, brandblussing, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen; 
d. luchtverkeer, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. 
 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
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De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan geld 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
2.3.3 Vaststelling schade aan geldswaardig papier 
De omvang van de schade wordt vastgesteld naar marktwaarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING IN WONING 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
Tijdens verblijf in de woning van verzekerde door: 
a. beroving en afpersing, beide met gebruikmaking van of bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 
b. brand, brandblussing, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen; 
c. luchtverkeer, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen; 
d. diefstal of poging daartoe, alleen indien gepleegd door iemand die het gebouw waarin de woning van verzekerde zich 

bevindt van buitenaf door braak is binnengedrongen. 
Deze dekking geldt alleen indien de verzekerde waarden 
- worden bewaard binnen handbereik van een meerderjarige en/of 
- zijn opgeborgen in een afgesloten meubel of brandkast. 



 pagina: 7 / 16 
 

 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan geld 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
2.3.3 Vaststelling schade aan geldswaardig papier 
De omvang van de schade wordt vastgesteld naar marktwaarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING IN NACHTKLUIS (BANK) 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
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Tijdens verblijf in de nachtkluis van een bankinstelling door: 
a. beroving en afpersing, beide met gebruikmaking van of bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 
b. brand, brandblussing, blikseminslag en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen; 
c. luchtverkeer, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen; 
d. diefstal of poging daartoe, alleen indien gepleegd na braak aan de nachtkluis. 
 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan geld 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
2.3.3 Vaststelling schade aan geldswaardig papier 
De omvang van de schade wordt vastgesteld naar marktwaarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING VALS GELD 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door verlies van de verzekerde waarden door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle 
hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.  
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Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenis 
Voor echt accepteren van vals geld in de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de activiteiten, zoals in de polis omschreven. 
 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Nederland. 
  

 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een door verzekeraar te benoemen expert. 
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde 
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nominale waarde. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd. 
 
 

DEKKING ONGEVALLEN  
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is schade door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden. 
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
 
Deze Dekking geldt alleen tijdens vervoer en tijdens verblijf in kantoor / bedrijf. 
 
Deze Dekking geldt voor elke verzekerde persoon, waaronder te verstaan: 
d. tijdens vervoer: verzekerde, alsmede elke meerderjarige persoon die in opdracht van verzekerde betrokken is bij het 

vervoer, langs de kortste weg, zonder onnodige onderbrekingen, tussen twee van de hierna genoemde locaties: 
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- een winkel van verzekerde; 
- een woning van verzekerde 
- een leverancier van verzekerde 
- een bankinstelling, postagentschap of belastingkantoor; 

e. tijdens verblijf in kantoor / bedrijf: verzekerde, zijn personeel, alsmede huisgenoten en familie van verzekerde in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht. 

 
Deze Dekking geldt per gebeurtenis per verzekerde persoon tot maximaal de voor blijvende invaliditeit respectievelijk voor 
overlijden vermelde verzekerde som. 
 
Deze Dekking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door personeel, huisgenoten of familie van verzekerde, in het kader 
van werkzaamheden die voor verzekerde worden verricht, van wie verzekerde wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
desbetreffende persoon zich voordien aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt. 
 
2.1.1 Schade 
Onder schade wordt verstaan: 
a. blijvende invaliditeit als gevolg van (functie)verlies voor het lichaam als geheel, rechtstreeks voortvloeiend uit lichamelijk 

letsel, van een verzekerde persoon;  
b. overlijden van een verzekerde persoon. 
 
2.1.2 Gedekte gebeurtenis 
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks in een ogenblik een 
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna te noemen 'ongeval', zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere 
omschrijvingen, tijdens verblijf in kantoor / bedrijf alleen indien voortvloeiend uit geweld of bedreiging met geweld tegen een 
persoon bij afpersing, diefstal of poging daartoe van verzekerde waarden. 
 
2.1.3 Dekkingsgebied 
Nederland. 
 
 

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Postwhiplashsyndroom / postcommotioneel syndroom 
Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom als gevolg van onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op 
het lichaam van een verzekerde persoon inwerkend geweld. 
 
2.2.3 Rente 
Gederfde rente over de verschuldigde schadevergoeding. 
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente die geldt op het moment van vaststelling van de omvang van de schade. 
 
Deze dekking geldt vanaf de 366e dag na het ongeval tot het moment van vaststelling van de omvang van de schade. 
 
 

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 
Verzekeraar heeft het recht de omvang van de schade te laten vaststellen door een deskundige. 
 
De omvang van het (functie)verlies wordt bepaald door middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens objectieve 
maatstaven en uitgedrukt in een percentage. 
 
2.3.2 Vaststelling schade door blijvende invaliditeit 
 
2.3.2.1 Lichamelijke toestand 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zodra de lichamelijke toestand van de 
desbetreffende verzekerde persoon zich met betrekking tot deze schade naar medische begrippen heeft gestabiliseerd, maar in 
ieder geval binnen twee jaar na de ongevaldatum, tenzij tussen verzekeringnemer en verzekeraar anders wordt 
overeengekomen. 
 
2.3.2.2 (Functie)verlies volgens tabel 
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Indien de schade bestaat uit (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de hierna opgenomen tabel, wordt 
de omvang van de schade vastgesteld zoals hierna is bepaald. 
 
2.3.2.2.1 Volledig (functie)verlies 
Indien sprake is van volledig (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de tabel, wordt de omvang van de 
schade vastgesteld op de in die tabel vermelde percentages van de voor blijvende invaliditeit vermelde verzekerde som. 
 
2.3.2.2.2 Gedeeltelijk (functie)verlies 
Indien sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de tabel, wordt de omvang van 
de schade vastgesteld naar evenredigheid van de in die tabel vermelde percentages van de voor blijvende invaliditeit vermelde 
verzekerde som. 
 
2.3.2.2.3 Tabel lichaamsdelen / organen 
Bij (functie)verlies, zoals genoemd in de hierna opgenomen tabel, wordt de schade vastgesteld op de daarbij vermelde 
percentages van de voor blijvende invaliditeit vermelde verzekerde som. 
 

a. het gezichtsvermogen van beide ogen : 100% 
b. het gezichtsvermogen van één oog : 30% 
c. het gezichtsvermogen van één oog bij totaal verlies gezichtsvermogen : 70% 
d. gehoor van beide oren : 60% 
e. gehoor van één oor : 25% 
f. gehoor van één oor bij totaalverlies gehoor : 35% 
g. een arm : 75% 
h. een hand of meer dan drie vingers aan die hand : 60% 
i. een duim : 25% 
j. een wijsvinger : 15% 
k. een middelvinger : 12% 
l. een ringvinger : 10% 
m. een pink : 10% 
n. een been : 70% 
o. een voet : 50% 
p. een grote teen : 5% 
q. een andere teen : 3% 
r. de milt : 5% 
s. het reukvermogen : 5% 
t. het smaakvermogen : 5% 
u. een nier : 10% 

 
2.3.2.3 (Functie)verlies niet volgens tabel 
Indien de schade niet bestaat uit (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de hiervóór opgenomen tabel, 
wordt de omvang van de schade vastgesteld op basis van (functie)verlies van de lichaamsdelen / organen die door het 
lichamelijk letsel, ontstaan door het ongeval, geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden. Hierbij 
wordt uitgegaan van een percentage van de verzekerde som dat gelijk is aan het percentage blijvend (functie)verlies dat dit 
lichamelijk letsel voor het lichaam als geheel oplevert, met inachtneming van het hierna vermelde. 
a. (Functie)verlies van ogen wordt bepaald naar Nederlandse maatstaven en begrippen. 
 
b. Overig (functie)verlies wordt bepaald overeenkomstig de op het moment van vaststelling laatste uitgave van de 'Guides to 

the Evaluation of Permanent Impairment' van de American Medical Association (A.M.A.), eventueel aangevuld met richtlij-
nen van Nederlandse specialistenverenigingen. 

 
c. Bij de bepaling van de omvang van het (functie)verlies wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig geplaatste kunst- 

of hulpmiddelen, maar met inwendige kunst- of hulpmiddelen voor zover geplaatst. 
 
d. Indien de desbetreffende verzekerde persoon reeds vóór het ongeval (gedeeltelijk) invalide was, wordt de omvang van de 

schade vastgesteld op het verschil tussen het blijvend (functie)verlies vóór en ná het ongeval. De omvang van het blijvend 
(functie)verlies vóór het ongeval zal daartoe op dezelfde wijze worden bepaald als de omvang van het blijvend 
(functie)verlies ná het ongeval. 

 
e. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid 

van de desbetreffende verzekerde persoon, dan wordt voor vaststelling van de omvang van de schade uitgegaan van de 
gevolgen die het ongeval zou hebben gehad indien deze persoon geheel valide en gezond zou zijn geweest. 

 
Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid een gevolg is 
van een eerder ongeval waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzekering een verplichting tot schadevergoeding is 
ontstaan. 

 
f. Verergering van een bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid wordt niet beschouwd 

als schade door een gedekte gebeurtenis. 
 

Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid een gevolg is 
van een eerder ongeval waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzekering een verplichting tot schadevergoeding is 
ontstaan. 

 
g. Bij deze vaststelling blijven beroepsbezigheden buiten beschouwing. 
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2.3.3 Vaststelling postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom 
De omvang van de uitkering voor een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom wordt per verzekerde persoon 
vastgesteld op maximaal 5% van de verzekerde som voor blijvende invaliditeit. 
 
2.3.4 Vaststelling schade door overlijden 
Indien een verzekerde persoon als gevolg van een gedekte gebeurtenis is overleden, wordt de omvang van de schade 
vastgesteld op de verzekerde som voor overlijden. 
 
2.3.5 Overlijden na gedekte gebeurtenis 
Indien een verzekerde persoon overlijdt: 
a. vóór de omvang van de schade is vastgesteld en 
b. dit overlijden geen verband houdt met het ongeval 
tast dit het recht op uitkering niet aan. 
De omvang van de schade wordt in dat geval bepaald door de op basis van medische rapporten verwachte definitieve graad 
van blijvende invaliditeit indien de desbetreffende verzekerde persoon niet zou zijn overleden. 
 
 

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
 
 

Artikel 2.5 Uitkering 
 
Verzekeraar zal de verschuldigde schadevergoeding, inclusief de verschuldigde rente, in één termijn uitkeren. 
 
a. Begunstigde voor uitkering bij blijvende invaliditeit en bij een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom is 

de desbetreffende verzekerde persoon. 
b. Begunstigden voor uitkering bij overlijden zijn de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de 

desbetreffende verzekerde persoon. 
Bij ontbreken van deze begunstigden worden de wettelijke erfgenamen als begunstigden aangemerkt. 
De Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde voor de uitkering gelden. 

c. Indien door verzekeraar bij overlijden van een verzekerde persoon uitkeringen zijn gedaan in verband met blijvende 
invaliditeit en/of bij een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom van die verzekerde persoon door 
dezelfde gebeurtenis, zullen deze uitkeringen in mindering worden gebracht op de uitkering voor overlijden. 

 
 

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen 
 
 

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen 
 
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket 
Bedrijven. 
 
 

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekkingen Geldverzekering 
 
3.2.1 Aardbeving / vulkanische uitbarsting 
Schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.  
 
3.2.2 Overstroming 
Schade door overstroming, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. 
 
Onder deze uitsluiting valt niet schade door brand en ontploffing als gevolg van overstroming. 
 
3.2.3 Vermissing 
Schade door vermissing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. 
 
3.2.4 Incassovervoer 
Schade door verlies van verzekerde waarden die onderdeel zijn van incassovervoer. 
 
3.2.5 Gesloten bewaarneming 
Schade door verlies van verzekerde waarden die onderdeel zijn van gesloten bewaarneming. 
 
3.2.6 Vervoer door derden 
Schade ontstaan tijdens vervoer 
- per post; 
- door een onderneming die in opdracht van verzekerde zaken onder rembours bezorgt; 
- door een niet door verzekeraar goedgekeurd geldtransportbedrijf. 
 
3.2.7 Overschrijding verzekerde som 
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Schade gedurende de periode dat verzekerde een zodanig bedrag aan verzekerde waarden voorhanden heeft dat daardoor de 
verzekerde som met ten minste 100% wordt overschreden. 
 
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde bewijst dat het voorhanden zijn van dit hogere bedrag niet van invloed is geweest 
op het ontstaan van de schade of de omvang daarvan. 
 
3.2.8 Opzet / schuld 
Schade die een verzekerde persoon en/of een personeelslid, een huisgenoot of een familielid met opzet of door roekeloosheid 
heeft veroorzaakt of verergerd, ongeacht wie de schade lijdt. 
 
 

Artikel 3.3 Uitsluitingen Dekking Ongevallen 
 
3.3.1 Verzekerde onder invloed 
a. Schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van alcohol door een verzekerde persoon verband houdt met het ontstaan 

van die schade. 
 

Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid in elk geval sprake indien het bloedalcoholgehalte ten tijde van 
de gebeurtenis ten minste 0,8 promille en/of het ademalcoholgehalte ten minste 350 microgram per liter bedroeg. 
 

b. Schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van enige bedwelmende, opwekkende of soortgelijke stof door een 
verzekerde persoon verband houdt met het ontstaan van die schade. 

 
Deze uitsluiting geldt niet indien de alcohol en/of andere genoemde stoffen op doktersvoorschrift worden gebruikt en de 
betrokken verzekerde persoon zich aan die voorschriften en gebruiksaanwijzingen heeft gehouden. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor verzekerde (rechts)personen die niet actief bij het ontstaan van de schade zijn betrokken en van 
wie in redelijkheid niet gezegd kan worden dat zij rekening dienden te houden met verminderde vaardigheid en 
reactievermogen van de betrokken verzekerde persoon ten gevolge van het gebruik van alcohol en/of andere genoemde 
stoffen. 
 
 

Hoofdstuk 4 Schade 
 
 
De informatie over schade is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Hoofdstuk 5 Premie 

 
 

Artikel 5.1 Premiebetaling  
 
De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket 
Bedrijven. 
 
 

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen betalingsverplichtingen  
 
De informatie over sancties bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van de 
polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie  
 
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden der Kinderen 
Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Artikel 5.4 Premievaststelling  
 
De informatie over premievaststelling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket 
Bedrijven.  
 
 

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 
 
 
De informatie over herziening van tarieven en/of voorwaarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of 
voorwaarden van de polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
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Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico 

 
 

Artikel 7.1 Algemene wijzigingen 
 
De informatie over algemene risicowijzigingen is vermeld in Hoofdstuk Wijziging van het risico van de polisvoorwaarden der 
Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Artikel 7.2 Risicowijziging Dekkingen Geldverzekering 
 
7.2.1 Melding risicowijziging 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, verzekeraar in kennis te stellen 
van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden van die 
wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
a. Wijziging van het beroep, het bedrijf of de activiteiten, zoals in de polis omschreven. 
 
7.2.2 Voortzetting na risicowijziging 
a. Na ontvangst van de melding van de risicowijziging beoordeelt verzekeraar of voortzetting van de verzekering op basis van 

de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is. 
b. Indien voortzetting wordt overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of worden de nieuwe voorwaarden 

toegepast op basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond. 
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de verzekering één 

maand na de mededeling hiervan door verzekeraar. 
 
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van 
kracht. 
 
7.2.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging 
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn 

overeengekomen indien verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen, zijn per de 
wijzigingsdatum opeisbaar de premie en assurantiebelasting die verzekeringnemer na de risicowijziging verschuldigd zou 
zijn.  

b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop 
verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze voorwaarden waren 
overeengekomen. Een eventuele schade-uitkering zal echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de 
risicowijziging geldende premie staat tot de ná de voortzetting geldende premie als die hoger is. 

c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat er geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de datum 
waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden. 

 
 

Artikel 7.3 Risicobeperking 
 
a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals aard en omvang van het schadeverloop, verzekeraar tot het 

oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden voorkomen of beperkt door het nemen van risicobeperkende 
maatregelen door verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het nemen van deze maatregelen voor te schrijven. 

b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de door 
verzekeraar aangegeven maatregelen.  

 
 
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging 
op andere gronden leiden. 
 
 

Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering 

 
 
De informatie over het einde van de verzekering is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden der 
Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven.  
 
 

Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen 

 
 

Artikel 9.1 Persoonsgegevens 

 
De informatie over persoonsgegevens is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden der 
Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Artikel 9.2 Toepasselijk recht 
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De informatie over toepasselijk recht is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden der 
Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Artikel 9.3 Klachten 
 
De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden der Kinderen 
Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Artikel 9.4 Opschortende voorwaarde 
 
De informatie over de opschortende voorwaarde is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden 
der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Hoofdstuk 10 Terrorisme 

 
 
De Clausule terrorismedekking en de samenvatting uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk Terrorisme van de 
polisvoorwaarden der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven. 
 
 

Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen 

 
 

Aardbeving / vulkanische uitbarsting 
 
De gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting, die zich hebben geopenbaard in of nabij de locatie waar de verzekerde 
zaken aanwezig zijn tijdens deze verschijnselen en/of gedurende 24 uur daarna. 
 
 

Blikseminslag 
 
Het inslaan van bliksem op de locatie waar de verzekerde zaken aanwezig zijn of op een direct aangrenzend perceel. 
 
Inductie of overspanning zonder waarneembare sporen van inslag op die locatie of een direct aangrenzend perceel wordt niet 
beschouwd als blikseminslag. 
 
 

Brand 
 
Door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort 
te planten. 
 
Zo is onder andere geen brand: 
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
 
 

Luchtverkeer 
 
Het getroffen worden door of het ontploffen van: 
a. een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig; 
b. een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander 

voorwerp; 
c. enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder a. en b. genoemd. 
 
 

Ongeval 
 
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks in een ogenblik een 
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, met geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies of de dood tot gevolg. 
 
Hieronder worden ook de hierna genoemde gebeurtenissen verstaan. 
 
a. Acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen 

(niet vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en/of het binnenkrijgen van allergenen). 
b. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van 

een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging 
tot redding van mensen, dieren of zaken. 
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c. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of 
gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat (niet het binnendringen van ziektekiemen of allergenen). 

d. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte, verbranding, blikseminslag of andere elektrische ontlading. 
e. Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden. 
f. Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan 

lichamelijk letsel. 
g. Complicaties of verergering van het lichamelijk letsel, dat is ontstaan door het ongeval, als rechtstreeks gevolg  van 

eerstehulpverlening of van de door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling. 
h. Het optreden van een decompressieziekte (caissonziekte). 
 
Niet als ongeval wordt beschouwd het optreden van een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom. 
 
 

Ontploffing 
 
a. Plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting van gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof, met inachtneming van 

het hierna vermelde. 
b. Indien de ontploffing wordt veroorzaakt door plotselinge over- of onderdruk in een - al dan niet gesloten - vat waarin gas, 

damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof aanwezig is, dan is alleen sprake van een hevige krachtsuiting als de wand 
van het vat onder die druk is bezweken waarna de drukken binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn 
geworden. 

c. Indien de ontploffing buiten een vat plaatsvindt, dan is alleen sprake van een hevige krachtsuiting als een drukgolf ontstaat 
die het gevolg is van een chemische reactie waarbij vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn 
ontstaan of uitgezet. 

 
 

Overstroming 
 
Overstroming als gevolg 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 gedekte gebeurtenis. 
 
 

Vermissing 
 
Het vermist worden of kwijtgeraakt zijn zonder aantoonbare oorzaak. 
 


