Cashverzekering Clausule 1414
A. Valse biljetten
De door de verzekerde in het kader van zijn professionele activiteiten te goeder trouw aangenomen valse bankbiljetten, dewelke
evenwel het uitzicht hebben van een geldig bankbiljet en waarvan de waarde werd uitgedrukt in euro, worden, op voorlegging
van een door de bankinstelling waar deze valse bankbiljetten werden afgegeven afgeleverd attest, vergoed ten belope van 2.000
EUR (ABEX 665) per verzekerde vestiging en per loopjaar van de verzekering.
B. Diefstal van waarden* in een verzekerde vestiging
Wordt verzekerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel, tot 10.000 EUR (ABEX 665) gedurende de openingsuren van de
verzekerde vestiging en 3.500 EUR (ABEX 665) buiten deze uren, het geheel van de waarden*:
1) in een geldlade of slotvast meubel in geval van diefstal die gepleegd is met braak of wegneming van de geldlade of het slotvast
meubel ; de tussenkomst is echter beperkt tot 3.500 EUR (ABEX 665);
2) in een brandkast of kofferkast in geval van diefstal die gepleegd is met braak of wegneming van deze brandkast of kofferkast;
3) in een geldlade of slotvast meubel of een brandkast of kofferkast of tijdens de manipulering in geval van diefstal met geweld of
bedreiging;
4) die via de PROTON-terminal elektronisch werden geïnd en die verloren zijn gegaan ten gevolge van de wegneming of de
beschadiging van deze terminal; de tussenkomst is echter beperkt tot 1.000 EUR (ABEX 665).
Onder manipulering wordt verstaan, de tijd nodig voor het behandelen, het tellen, het opnemen of het opbergen in en uit de
brandkast, het slotvast meubel, de kofferkast of de geldlade.
Gedurende de openingsuren van de verzekerde vestiging dienen de geldlade of het op slot te doen meubel en de brandkast of
de kofferkast gesloten te zijn met hun mechanische of elektronische beveiliging. In geval van toevallige afwezigheid dienen de
lokalen die de waarden* herbergen gesloten te zijn.
Buiten de openingsuren van de verzekerde vestiging dienen de waarden* in een gesloten gebouw bewaard te worden en mogen
de sleutels van de geldlade of slotvast meubel en van de brandkast of kofferkast, die zoals hierboven aangeduid gesloten dienen
te zijn, in geen geval in de voor beroepsdoeleinden aangewende lokalen bewaard worden.
Onder brandkast wordt verstaan een metalen koffer in de vloer of in de muur gemetseld en voorzien van een veiligheidsslot met
sleutelbediening of met een geheime code.
Onder kofferkast wordt verstaan een niet-ingemetselde metalen koffer, met een gewicht van minstens 300 kg, en voorzien van
een veiligheidsslot met sleutelbediening of met een geheime code.
Onder vestiging wordt verstaan elk vast of mobiel punt van verkoop of dienstverrichting in België gelegen toegankelijk voor de
cliënteel van de verzekeringnemer en waar de verzekerde waarden* worden overgedragen.
C. Diefstal van waarden* in het privé-gedeelte
Worden verzekerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel tot 3.500 EUR (ABEX 665) de waarden* die gestolen werden in
het privé-gedeelte van het gebouw aangeduid in de bijzondere voorwaarden of in de verblijfplaats van de bedrijfsleider als gevolg
van:
• diefstal door geweld of bedreiging van personen,
• diefstal met braak van het betrokken gebouw voor zover de waarden* zich in een slotvast meubel of in een brandkast bevinden.

D. Diefstal, vernietiging, beschadiging of verlies tijdens het transport van de waarden*
Worden verzekerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel, tot 10.000 EUR (ABEX 665), de waarden* die gestolen werden
met geweld of bedreiging evenals de vernietiging, beschadiging of het verlies van genoemde waarden*, tijdens hun transport, in
het kader van zijn beroepsactiviteiten, door een verzekerde van minstens 18 jaar en maximum 65 jaar en die geen ernstig
lichamelijke gebrek heeft dat onverenigbaar is met zijn opdracht:
• op de weg tussen twee van de drie volgende punten:
- het privé-gedeelte van het gebouw aangeduid in de bijzondere voorwaarden of de verblijfplaats van de bedrijfsleider,
- één van de verzekerde vestigingen,
- een financieel organisme waar de waarden* gedeponeerd of opgenomen worden,
• tussen de verschillende voorziene leveringspunten,
• gedurende elke verzekerde ambulante activiteit.
Onder ambulante activiteit verstaat men elke activiteit die in België gevoerd wordt vanuit een mobiele vestiging.
Oponthoud gedurende het transport is niet gewaarborgd, tenzij de onderbreking redelijkerwijze vereist en van korte duur is en
voor zover de verzekerde waarden* binnen handbereik blijven van de vervoerder.
E. Uitbreiding brand van de waarden*
Wordt verzekerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel, tot 10.000 EUR (ABEX 665), de schade aan de waarden* die
voortvloeit uit een schadegeval
- dat zich voordoet in het gebouw aangeduid in de bijzondere voorwaarden of de verblijfplaats van de bedrijfsleider
- en door de basiswaarborgen en de waarborg Natuurrampen is gedekt, zoals deze in de algemene voorwaarden van het in de
bijzondere voorwaarden vermelde contract Brand zijn beschreven.
F. Welke risico’s worden niet verzekerd ?
De uitgesloten risico’s zijn:
1. de nachtwinkels (nightshops);
2. de wisselagenten;
3. het professioneel vervoer van waarden*;
4. tiercékantoren en bookmakers.
G. Welke schade wordt door deze waarborg niet verzekerd ?
Zijn uitgesloten:
1. de schade veroorzaakt bij het transport of verzending van waarden* met de post;
2. de schade voortvloeiend uit verduistering met vervalsing of valsheid in geschrifte;
3. de schade voortvloeiend uit een duidelijk gebrek of uit een rekenfout;
4. de schade die het gevolg is van het verlies of de diefstal van de verzekerde waarden* die:
• in de wagen werden achtergelaten door de persoon belast met het transport;
• zonder persoonlijk toezicht door een verzekerde werden achtergelaten buiten de vestiging(en);
• zonder bescherming werden achtergelaten in voor het publiek toegankelijke plaatsen;
5. de onverklaarbare verliezen en de onrechtstreekse verliezen;
6. de schade verzekerd door de waarborg Natuurrampen van het Tariferingsbureau.
H . Vrijstelling
Deze waarborg is van toepassing zonder vrijstelling. Indien deze waarborg in een contract Brand wordt onderschreven, zal in alle
gedekte schadegevallen het deel dat de waarden* betreft, vergoed worden zonder aftrek van de vrijstelling voorzien in de algemene
voorwaarden van dat contract.
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I. Preventiemaatregelen
Bij afwezigheid moeten alle buitendeuren van het aangeduide gebouw of van het verblijfplaats van de bedrijfsleider gesloten worden
met een sleutel of door middel van een elektronische beveiliging. Op dezelfde manier moeten alle deuren naar gemeenschappelijke
delen gesloten worden indien u slechts een gedeelte van het gebouw bewoont. Alle vensterdeuren, vensters en andere
openingen in het gebouw moeten eveneens op correcte wijze gesloten zijn. De beveiligingsmiddelen, evenals de veiligheids- of
bewakingsmaatregelen, gekend en overeengekomen moeten aangewend worden, integraal in goede staat van werking gehouden
worden en mogen slechts met onze schriftelijke toestemming gewijzigd worden.
Indien de waarborg Diefstal in voege is in het huidige contract Brand, vervangen deze preventiemaatregelen niet de
preventiemaatregelen die in de algemene voorwaarden voorzien zijn ; deze laatste maatregelen blijven van toepassing en dienen ook
gevolgd te worden voor de verblijfplaats van de bedrijfsleider.
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