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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen uw huidige  
Winkelgeldpolis Formulier 368 en de nieuwe Productvoorwaarden Geld 1.0. De Product- 
voorwaarden Geld 1.0 kunt u downloaden via goudse.nl > mijn bedrijf > geldverzekering >  
handige links.

Onderwerp Oud 
artikel

Oude situatie
Winkelgeldpolis Formulier 368

Nieuw 
artikel

Nieuwe situatie 
ProductvoorwaardenGeld 1.0

Bereddingskosten 5 Gemaakte kosten die door u bij of 
na het ontstaan van een gedekte 
schade worden gemaakt ter 
voorkoming of vermindering van de 
schade aan de verzekerde waarden 
worden vergoed.

Niet verzekerd

Dekking geld tijdens 
vervoer

3.1. Geen regeling opgenomen 1.1.2.e Een van de voorwaarden dat 
geld tijdens vervoer is verzekerd, 
is dat het vervoer door u of 
een volwassen persoon die 
in uw opdracht handelt wordt 
uitgevoerd.

Meer dan € 7.000,- 
aanwezig in een woning

Geen regeling opgenomen 1.1.2.f Als meer geld in een woning 
aanwezig is dan € 7.000,- is een 
bepaling opgenomen dat dit 
uitsluitend verzekerd is als er 
een meerderjarige persoon in 
huis aanwezig is. Als dat niet het 
geval is, vergoeden we bij schade 
het verzekerde bedrag, met een 
maximum van € 7.000,-. 

Afpersing of diefstal met 
geweld

Dit is verzekerd tot het verzekerd 
bedrag dat op de polis wordt 
vermeld. 

1.1.2 
Extra 
dekking 
sub 2+3

In geval van afpersing en/of 
diefstal waarbij de dader geweld 
tegen personen gebruikt of 
daarmee dreigt vergoeden wij per 
dekking maximaal € 250,- per 
gebeurtenis:

Opzet of roekeloosheid Geen regeling opgenomen 1.3.3. Uitgesloten is:
 – schade door groepsgedrag wat 

inhoudt dat ook uitgesloten 
is als niet de verzekerde zelf 
maar wel iemand in een groep 
waarvan hij of zij deel uitmaakt 
opzettelijk of roekeloos handelt 
waardoor schade ontstaat; 
en/of 

 – schade door opzettelijk of 
roekeloos handelen als de 
verzekerde of iemand in de 
groep waar hij deel van uit 
maakt zoveel alcohol en drugs, 
of andere (bedwelmende) 
stoffen heeft gebruikt dat zij 
hun eigen wil niet meer kunnen 
bepalen.
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Uitsluiting illegale 
activiteiten 

Geregeld in bijzondere 
voorwaarden

1.3.4 Wij vergoeden geen schade die is 
ontstaan:

 – door of in verband met 
illegale activiteiten in uw 
bedrijfsgebouw of op het 
perceel. Het is niet van belang 
of u op de hoogte was van deze 
illegale activiteiten; 

 – gedurende de periode waarin 
illegale activiteiten in uw 
bedrijfsgebouw of op het 
perceel plaatsvinden. Het is 
niet van belang of u hiermee 
bekend was en of de schade 
verband houdt met deze 
illegale activiteiten. 

Andere verzekering dekt 
de schade

Geen regeling opgenomen 3.1.1 Heeft u schade en is die 
ook geheel of gedeeltelijk 
gedekt op één of meer andere 
verzekeringen? Of zou de schade 
geheel of gedeeltelijk op één of 
meer andere verzekeringen zijn 
gedekt als uw Geldverzekering 
niet zou bestaan? Dan bieden wij 
alleen dekking voor de schade 
die uitgaat boven het bedrag 
waarop u op grond van de andere 
verzekering(en) aanspraak zou 
kunnen maken.

 De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht.


