SPECIALE RISICO’S
2009

Tussenvoegsel
DIEFSTAL – VERVOER VAN WAARDEN
Aanvullende algemene voorwaarden

Artikel 62 - VOORWERP VAN DE VERZEKERING
De waarden die kunnen verzekerd worden in huidige uitbreiding zijn : staven edelmetaal, munten,
bankbiljetten, zegels, aandelen, obligaties of schuldvorderingen, niet-ingezette edelstenen en
parels.

Artikel 63 - VERZEKERDE GEVAREN
Voorzover de waarden worden vervoerd door de verzekerde* of zijn personeelsleden die behoorlijk
gemandateerd zijn, handelend in de uitoefening van hun beroep, zijn verzekerd :
A.

diefstal met geweldpleging op de vervoerder;

B.

diefstal bij het zich onwel voelen, ongeval of overlijden van de vervoerder en in het
algemeen bij elk voorval (daarin inbegrepen gebruik van verdovingsmiddelen) waardoor de
vervoerder in de onmogelijkheid verkeert de waarden die hij vervoert te verdedigen;

C.

verlies geleden door de persoon die het transport uitvoert of de vernietiging van de
vervoerde waarden, door de in paragraaf B hiervoor bedoelde omstandigheden,

Artikel 64 - WAARBORGEN
De maatschappij* waarborgt tussen 8 en 20 uur in de hele bebouwde kom van de plaats waar de
verzekerde* werkt, de waarden die hij vervoert en die hem toebehoren alsook, indien daarvan
melding is gemaakt in de bijzondere voorwaarden, die welke toebehoren aan derden*, voorzover
de verzekerde* ze in bewaring heeft gekregen.
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Artikel 65 - UITSLUITINGEN
Onverminderd de in de algemene voorwaarden voorziene uitsluitingen, onder meer de uitsluiting
van terrorisme*, zijn niet gedekt :
A.

diefstal en verlies bij ongesteldheid ten gevolge van een ziekte of een gebrek van de met het
vervoer belaste persoon, waarvan de verzekerde* kennis had;

B.

diefstal door personen voor wie de vervoerde waarden bestemd zijn of door hun personeel
of door samen te spannen met deze personen;

C.

diefstal begaan door of met medeplichtigheid van :
1) de verzekerde*, zijn echtgenote, hun bloedverwanten in opgaande of dalende lijn alsook
de echtgenoten van deze personen,
2) iedere andere persoon die gewoonlijk met de verzekerde* samenwoont en niet bij hem in
dienst is;
3) iedere andere persoon die bij de verzekerde* in dienst is.

D.

genots-, winst- of rentederving;

E.

schade overkomen bij vervoer door minderjarigen of door personen die mentaal of fysisch
ongeschikt zijn;

F.

waarden die zich in een voertuig zonder toezicht bevinden.

Artikel 66 - VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL
De verzekerde* moet :
A.

bij diefstal, onmiddellijk klacht indienen bij de gerechtelijke of politionele overheid;

B.

bij diefstal van effecten aan toonder, onmiddellijk verzet aantekenen overeenkomstig de wet
op de onvrijwillige ontzetting van titels;

C.

ieder schadegeval aan de maatschappij* melden binnen de 24 uur na het voorkomen;

D.

binnen de 8 dagen na de aangifte van het schadegeval een omstandige staat met de
begroting van de schade aan de maatschappij* zenden.

Artikel 67 - SCHATTING
De aandelen of obligaties worden geschat naar de laatste officiële en authentieke koers van de
Beurs vóór de dag van het schadegeval of anders naar hun handelswaarde* op de dag van het
schadegeval.
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Artikel 68 - SCHADELOOSSTELLING
A.

De vergoeding wordt toegekend zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

B.

Na een schadegeval wordt het verzekerde bedrag van de waarden van rechtswege
verminderd, voor het lopende verzekeringsjaar, met de som gelijk aan de schadevergoeding
die de maatschappij* verschuldigd is voor het schadegeval.
Het verzekerde bedrag, zoals het bij de onderschrijving werd vastgesteld, kan echter op
verzoek van de verzekerde* worden wedersamengesteld voor de overblijvende duur van het
verzekeringsjaar tegen betaling van een overeenstemmende bijkomende premie.

Artikel 69 - TERUGGEVONDEN WAARDEN
Indien de gestolen of verloren waarden worden teruggevonden, moet de verzekerde* de
maatschappij* hier onmiddellijk van verwittigen.
Is de vergoeding uitbetaald, dan mag de verzekerde* binnen de 30 dagen de teruggevonden
waarden aan de maatschappij* overlaten; na die termijn is de overlating niet meer mogelijk.
In geval de waarden niet worden overgelaten, dan moet de uitgekeerde vergoeding, eventueel
verminderd met de vergoeding voor de schade aan die waarden, aan de maatschappij* worden
terugbetaald binnen de 45 dagen na het terugvinden van de waarden.

Artikel 70 - VERHAAL

Tus - 4353391 – 05.2009

De afstand van verhaal van de maatschappij* voorzien in de voorwaarden van het contract is
afgeschaft.
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