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Toelichting Bijzondere voorwaarden module Kasgeld
De module Kasgeld kunt u alleen afsluiten als u de OOM Horeca-verzekering heeft afgesloten voor uw
inventaris en goederen. Heeft u alleen uw gebouw verzekerd? Dan kunt u de module Kasgeld niet afsluiten.
Als u de module Kasgeld heeft afgesloten, dan staat dat op uw polis. In deze bijzondere voorwaarden leest u
wat wel en niet onder de dekking van de module Kasgeld valt.
De algemene voorwaarden van de OOM Horeca-verzekering, de bijzondere voorwaarden van de OOM
Horeca-verzekering, de bijzondere voorwaarden van de extra modules en de begrippenlijst vormen een
geheel. Lees ze daarom allemaal goed door.
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1. Premier-risqueverzekering
De module Kasgeld is een premier-risqueverzekering. Bij een premier-risqueverzekering kiest u bij het
afsluiten van de verzekering zelf het verzekerd bedrag. Bij de module Kasgeld kunt u kiezen uit een aantal
opties. Een eventuele schadevergoeding is dan nooit hoger dan het bedrag dat u gekozen heeft, ook al is het
schadebedrag hoger. In artikel 11 van de algemene voorwaarden van de OOM Horeca-verzekering leest u
hoe we de schadevergoeding van een premier-risqueverzekering berekenen.
Het verzekerd bedrag staat op uw polis.

2. Wat is wel en wat is niet verzekerd?
In onderstaand overzicht leest u wat wel en niet onder de dekking van uw verzekering valt.
Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Verlies van kasgeld dat zich bevindt
in uw gebouw

Verlies van kasgeld door:
• afpersing of diefstal waarbij
geweld of bedreiging met geweld
werd gebruikt;
• brand, storm, blikseminslag,
ontploffing, lucht- en
ruimtevaartuigen of storm, zoals
vermeld in artikel 1 van de
Bijzondere voorwaarden van de
OOM Horeca-verzekering;
• diefstal uit een goed afgesloten
kluis na braak aan de buitenzijde
van het gebouw. De kluis is
opengebroken of in zijn geheel
gestolen. Wij vergoeden nooit
meer dan de waardeberging van
de kluis. De waardeberging is het
bedrag dat de inbraakbestendig
heid van de kluis aangeeft.
Weegt uw kluis minder dan 1.000
kg? Dan moet uw kluis verankerd
zijn in een stenen of betonnen
muur of vloer, overeenkomstig het
advies van de leverancier.

Niet verzekerd

Bevindt het kasgeld zich buiten de
kluis? Dan vergoeden wij maximaal
€ 1.000.
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Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Verlies van kasgeld dat zich bevindt
in in uw woning of de woning van
een ander gemachtigd persoon,
zoals uw filiaalhouder

Verlies van kasgeld door:
• afpersing of diefstal waarbij
geweld of bedreiging met geweld
werd gebruikt;
• brand, storm, blikseminslag,
ontploffing, lucht- en
ruimtevaartuigen of storm, zoals
vermeld in artikel 1 van de
Bijzondere voorwaarden van de
OOM Horeca-verzekering;
• diefstal uit een goed afgesloten
kluis na braak aan de buitenzijde
van het gebouw. De kluis is
opengebroken of in zijn geheel
gestolen. Wij vergoeden nooit
meer dan de waardeberging van
de kluis (altijd tot maximaal het
gekozen verzekerd bedrag). De
waardeberging is het bedrag dat
de inbraakbestendigheid van de
kluis aangeeft.
Weegt uw kluis minder dan 1.000
kg? Dan moet uw kluis verankerd
zijn in een stenen of betonnen
muur of vloer, overeenkomstig het
advies van de leverancier.

Niet verzekerd

Bevindt het kasgeld zich buiten de
kluis? Dan vergoeden wij maximaal
€ 1.000.
Verlies van kasgeld dat zich bevindt
in de nachtkluis van een bank
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Verlies van kasgeld door:
• afpersing of diefstal waarbij
geweld of bedreiging met geweld
werd gebruikt;
• brand, storm, blikseminslag,
ontploffing, lucht- en
ruimtevaartuigen of storm, zoals
vermeld in artikel 1 van de
Bijzondere voorwaarden van de
OOM Horeca-verzekering;
• diefstal na braak aan de
nachtkluis.
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Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Niet verzekerd

Verlies van kasgeld tijdens
transport

Verlies van kasgeld tijdens
transport, het maakt niet uit door
welke oorzaak.
Onder de volgende voorwaarden:
• het geld wordt vervoerd door
uzelf of door een volwassen
persoon die in uw opdracht
handelt;
• het geld wordt vervoerd naar de
plaats van bestemming via de
kortste route en zonder onnodige
onderbrekingen;
• het geld is tijdens het transport
steeds direct onder handbereik;
• als het geld wordt vervoerd in een
motorrijtuig, dan mag het ook
worden opgeborgen in een
afgesloten laadruimte of kofferbak.
Het geld mag in dat geval van
buitenaf niet zichtbaar zijn.

Verlies van kasgeld:
• door diefstal uit een onbeheerd
voertuig;
• door verlies of diefstal tijdens
transport binnen uw gebouw;
• door verlies of diefstal tijdens
transport tussen onroerende
zaken die tot uw gebouw behoren,
bijvoorbeeld tussen de loods en
het kantoor;
• tijdens vervoer per post;
• tijdens vervoer door ondernemingen, die in uw opdracht
zaken onder rembours afleveren.

Verlies van kasgeld dat aan u is
toevertrouwd in gesloten
bewaargeving

Schade ontstaan door het verlies
van kasgeld dat aan u is
toevertrouwd in gesloten
bewaargeving of safe-deposit.

Het accepteren van ongeldige
cheques of valuta

Schade door:
• het accepteren van vervalste of
ongedekte cheques;
• het accepteren van verlopen geld.

Verlies van kasgeld door opzet of
roekeloosheid

Schade door verlies van kasgeld
door:
• opzet;
• roekeloosheid.

Verlies van kasgeld door een
strafbaar feit door een medewerker

Schade door verlies van kasgeld
door een strafbaar feit (zoals
oplichting, fraude of diefstal) door
een medewerker van u of een
volwassen persoon die in uw
opdracht handelt, en u wist of had
kunnen weten dat deze persoon al
eerder een vermogensdelict heeft
gepleegd of een poging daartoe
heeft gedaan.
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Schadegebeurtenis
Verlies van kasgeld door illegale
activiteiten
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Wel verzekerd

Niet verzekerd
Schade door verlies van kasgeld:
• door of in verband met illegale
activiteiten in uw bedrijfsruimte.
Het maakt niet uit of u wel of niet
op de hoogte was van de illegale
activiteiten;
• tijdens de periode dat er illegale
activiteiten plaatsvonden in uw
bedrijfsruimte. Het maakt niet uit
of u op de hoogte was van deze
activiteiten en of de schade
verband houdt met deze
activiteiten.
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De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V.
(KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag
27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag
27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A.
(KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in
Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.
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