
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Verzekeraar
ABN AMRO Levensverzekering N.V.

1.2 Verzekeringnemer
degene, die de overeenkomst met verzekeraar is aangegaan
en die als zodanig op de polis staat vermeld,
of dienst rechtsopvolger.

1.3 Medeverzekeringnemer
degene, die de overeenkomst tevens met de verzekeraar
heeft aangegaan. In deze voorwaarden wordt onder de
verzekeringnemer tevens de medeverzekeringnemer
begrepen, tenzij anders is aangegeven.

1.4 Verzekerde
degene, op wiens leven de verzekering wordt gesloten.

1.5 Medeverzekerde
degene, op wiens leven de verzekering tevens wordt gesloten.

1.6 Begunstigde
degene, aan wie de uitkering van een verzekerd bedrag moet
geschieden.

In de op de polis vermelde omschrijving van de begunstigde
wordt verstaan:

1.7 Echtgenoot
de echtgenoot of echtgenote ten tijde van het overlijden.

1.8 Kinderen
de wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen ten tijde
van het opeisbaar worden van een verzekerd bedrag,
alsmede de wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen
van vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling.

1.9 Erfgenamen
degenen, die krachtens testamentaire erfstelling of de wet tot
de nalatenschap gerechtigd zijn, daaronder begrepen hun
erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; de
onderlinge verdeling geschiedt in de verhouding, waarin wij
tot de nalatenschap gerechtigd zijn.

Artikel 2
Grondslag
2.1 De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het
Nederlandse recht.

2.2 De door of namens verzekeringnemer en verzekerde
verstrekte opgaven en de daarbij door hen overlegde
stukken vormen de grondslag van de verzekerings-
overeenkomst.
Bij gebleken onjuiste opgave van de leeftijd of  het geslacht
van de verzekerde of de medeverzekerde zal,

bij handhaving van de overeengekomen premie, de uitkering
worden aangepast op basis van de werkelijke leeftijd of het
juiste geslacht, tenzij de verzekeraar bij kennis van de
werkelijke leeftijd of juiste geslacht geen verzekering zou
hebben gesloten.
Ingeval van overige onjuiste of onvolledige opgave zal de
verzekeraar de nietigheid van de verzekering kunnen
inroepen.

2.3  De in de polis vermelde gedragen luiden in guldens
Nederlands courant, tenzij anders is vermeld.

Artikel 3
Aanvang van de verzekering
De verzekering gaat in op de in de polis vermelde ingangs-
datum, tenzij niet is voldaan aan het in artikel 7, lid 7.1
gestelde.

Artikel 4
Omvang van de verzekering
De verzekeraar verbindt zich om het (de) in de polis
vermelde bedrag(en) aan de begunstigde(n) uit te keren
indien het volgens de polis gedekte risico zich, waar ook ter
wereld, voordoet.

Artikel 5
Algemene uitsluitingen en beperkingen
5.1   Indien de verzekering het risico van overlijden dekt, is
verzekeraar niet gehouden tot het doen van enige uitkering:

5.1.1 als de verzekerde of de medeverzekerde overlijdt
tijdens of tengevolge van enige niet-Nederlandse
krijgsdienst of gewapende dienst;

5.1.2 als de verzekerde of medeverzekerde overlijdt
tengevolge van het deelnemen aan een vliegtocht als
invlieger of proefvlieger, danwel als militair, die de
vliegtocht niet als passagier meemaakt;

5.1.3 als de verzekerde of de medeverzekerde overlijdt
tengevolge van zelfdoding of een poging daartoe, tenzij
twee volle jaarpremies zijn voldaan en twee jaren zijn
verlopen na de aanvang of het herstel van de verzekering;

5.1.4 als de verzekerde of medeverzekerde overlijdt door
opzettelijk toedoen of door opzettelijke nalatigheid van de
begunstigde,  een en ander voor zover de uitkering deze
begunstigde ten goede zou komen.

5.2  In de gevallen genoemd onder lid 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3
keert verzekeraar echter de afkoopwaarde van de
verzekering op het tijdstip van overlijden uit. Is de
verzekering niet afkoopbaar, maar is er wel recht op een
premievrije verzekering, dan wordt terzake van de uitkering
aangenomen dat direct voor het overlijden omzetting in een
premievrije verzekering was geschied.
Op de uitkering worden verschenen maar niet betaalde
premies, geleende bedragen en verschuldigde interest in
mindering gebracht.
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Artikel 6
Oorlogsrisico
6.1 Indien de verzekering overlijdensrisico dekt, zullen
vanaf het tijdstip, waarop in de toekomst in Nederland een
actieve oorlogstoestand intreedt, de navolgende bepalingen
gelden:

6.1.1 de verzekerde bedragen zullen zijn teruggebracht tot
90% van de op dat tijdstip verzekerde bedragen;

6.1.2 de premievrije bedragen zullen zijn verminderd met
10% van de op dat tijdstip bij deze polis verzekerde
bedragen;

6.1.3 de afkoopwaarden zullen in dezelfde verhouding als de
premievrije bedragen zijn verminderd.

6.2  Het bepaalde in lid 6.1 wordt geacht niet in werking te
zijn getreden indien binnen zes maanden na beëindiging van 
de actieve oorlogstoestand in Nederland, doch uiterlijk bij
het opeisbaar worden van enig bij deze polis verzekerd
bedrag respectievelijk bij premievrijmaking of afkoop ten 
genoegen van verzekeraar wordt aangetoond, dat de
verzekerde op het in de aanvang van dat lid vermelde tijdstip
en verder tijdens de gehele duur van de actieve
oorlogstoestand verblijf hield in een of meer ander(e)
land(en) dan Nederland welk(e) gedurende die tijd niet in
oorlog was/waren en op wiens/wier grondgebied evenmin
gedurende die tijd oorlogshandelingen plaatvonden.

6.3  De verzekeraar zal, uiterlijk negen maanden na het
einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is
beëindigd, op de groep polissen, waarop deze of in de
hoofdlijnen daarmee overeenstemmende oorlogsrisico-
bepalingen in werking zijn getreden, de reeds ingehouden
kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor
de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of
gedeeltelijk laten vervallen, een en ander voor zover de aan 
het einde van bedoeld boekjaar berekende waarde der
gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat tijdstip van
de op rekening van de oorlog te stellen extra sterfteverliezen
van genoemde groep overschrijdt.

6.4  De aanwezigheid, zomede de tijdstippen van intreding
en beëindiging van een actieve oorlogstoestand als bedoeld
in lid 6.1 zullen bindend worden vastgesteld door de
Verzekeringskamer.

Artikel 7
Premiebetaling en automatische voortzetting
7.1  Alle premies moeten op de ingangsdatum en /of
vervaldag danwel uiterlijk binnen 30 dagen daarna aan de
verzekeraar zijn betaald. Als de premie niet tijdig is betaald
vervalt de verzekering van rechtswege, tenzij recht bestaat
op afkoop en/of premievrijmaking.

7.2  Bestaat recht op afkoop, dan blijft de verzekering van
kracht zolang zij waarde heeft, echter niet langer dan

gedurende een termijn van zes maanden na de vervaldag van
de eerste ontbetaalde premie.

In dit geval is de wettelijke interest verschuldigd voor elke
sinds de vervaldag tot aan de dag van betaling verstreken
maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele
maand wordt gerekend. De verzekering heeft in de zin van
dit artikel waarde zolang de afkoopwaarde, berekend als
waren alle verschenen premies voldaan, meer bedraagt dan
de som van verschenen doch niet betaalde premies, geleende
bedragen en verschuldigde interest.
Zodra de verzekering geen waarde meer heeft, vervalt zij
van rechtswege.

7.3	 Na	afloop	van	de	termijn	van	zes	maanden	wordt	de
verzekering als zij nog waarde heeft, omgezet in een
premievrije, tenzij de verzekeringnemer binnen deze termijn
aan de verzekeraar schriftelijk heeft verzocht de verzekering
hetzij per een eerder tijdstip om te zetten in een premievrije
verzekering dan wel af te kopen, hetzij de termijn van zes
maanden te verlengen; dit laatste uiterlijk zolang de aard
dit toelaat.

7.4 Bestaat geen recht op afkoop doch wel op een
premievrije verzekering, dan wordt de verzekering dertig
dagen na de vervaldag van de eerste onbetaalde premie van 
rechtswege gewijzigd in een premievrije verzekering met
verminderde verzekerde bedragen.

7.5 Bij omzetting in een premievrije verzekering of afkoop 
zijn de artikelen 9 en 10 van toepassing.

7.6 Verval of premievrijmaking wordt de verzekeringnemer
schriftelijk medegedeeld. Ingeval van premievrijmaking
wordt hierbij vermeld tot welk bedrag de verzekering is
verminderd.

Artikel 8
Uitoefening van rechten
8.1 Indien er in de polis naast de verzekeringnemer (een)
medeverzekeringnemer(s) staat/staan vermeld met gelijke
rechten dan kunnen zij deze rechten slechts gezamenlijk
uitoefenen.

8.2 De verzekeringnemer kan al zijn rechten krachtens deze
polis tijdens het leven van de verzekerde aan een ander
overdragen, tenzij de verzekering een lijfrente betreft.

8.3 Indien de beschikkingsbevoegdheid van de
verzekeringnemer is gewijzigd zonder dat dit schriftelijk aan
de verzekeraar werd medegedeeld kan tegenover de
verzekeraar nimmer een beroep op deze wijziging worden
gedaan. Ook niet indien de wijziging is gepubliceerd.

8.4 De hierna genoemde handelingen zijn ten opzichte van 
de verzekeraar uitsluitend geldig indien hij daartoe een
ondertekend verzoek heeft ontvangen van een hiervoor in 
aanmerking komende partij en er naar het oordeel van de
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verzekeraar tegen uitvoering geen bezwaar bestaat:
a wijziging van de begunstiging;
b aanvaarding door een begunstigde;
c overdracht aan een nieuwe verzekeringnemer;
d enige andere handeling, waarbij de verzekeringnemer aan
een derde enig recht op de verzekering toekent.
Van de handelingen zal de verzekeraar een aantekening op
de polis plaatsen.

Artikel 9
Afkoop en belening
9.1 De verzekeringnemer heeft gedurende het leven van de
verzekerde het recht de verzekering te doen afkopen, zo
deze afkoopwaarde heeft.
De afkoopwaarde wordt berekend op basis van de
wiskundige reserve. Hierbij worden nog niet verrekende
kosten in mindering gebracht.

9.2 De afkoopwaarde wordt, na verrekening van
verschenen doch niet betaalde premies, verstrekte leningen
en verschuldigde interest, uitgekeerd tegen inlevering van de
polis.

9.3 Indien de verzekering afkoopwaarde heeft, kan zij door
de verzekeringnemer bij de verzekeraar tegen afgifte van
een schuldbekentenis gedurende het leven van de verzekerde
en onder verband van de polis tegen nader over een te 
komen voorwaarden worden beleend tot een bedrag van ten 
hoogste	de	afkoopwaarde.	Leningen	beneden	fl	1.000,--
worden niet verstrekt.

Artikel 10
Premievrijmaking
10.1  De verzekeringnemer kan de verzekering zonder
verdere premiebetaling voortzetten, indien de verzekering
premievrije waarde heeft. De verzekering wordt dan
voortgezet voor een verminderd en gelijkblijvend bedrag.
De premievrije waarde wordt berekend op basis van de
wiskundige reserve. Hierbij worden nog niet verrekende
kosten in mindering gebracht.

10.2  Verlangt de verzekeringnemer premievrijmaking van
de verzekering dan worden verschenen doch niet betaalde
premies, geleende bedragen en verschuldigde interest door
gedeeltelijke afkoop verrekend en wordt daarna het
resterende gedeelte van de verzekering omgezet in een
premievrije verzekering.

10.3  Als een premievrij verzekerd bedrag lager is dan de
verzekeraar aanvaardbaar acht, heeft hij het recht om de
verzekering af te kopen.

Artikel 11
Begunstiging
11.1  Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag
geschiedt aan de daarvoor in de polis vermelde
begunstigde(n).

11.2  Indien meer dan één begunstigde is aangewezen,
komen hoger genummerde begunstigden eerst in
aanmerking als alle lager genummerde begunstigden
ontbreken, overleden zijn of weigeren de uitkering te
aanvaarden. Gelijkgenummerde begunstigden komen elk
voor gelijke delen in aanmerking, tenzij in de polis anders is 
vermeld.

11.3  Indien een begunstigde overlijdt voordat de uitkering
waarvoor hij is aangewezen opeisbaar wordt gaat zijn recht
niet over op zijn ergenamen of rechtverkrijgenden, tenzij de
begunstiging overeenkomstig artikel 12, lid 12.2 door hem
was aanvaard.

11.4  Voorzover geen begunstigde is aangewezen, dan wel de
aangewezen begunstigden ontbreken, overleden zijn of de
uitkering weigeren te aanvaarden, geschiedt de uitkering aan
de verzekeringnemer. Is deze overleden dan geschiedt de
uitkering aan diens erfgenamen. In het geval erfgenamen
ontbreken geschiedt de uitkering aan andere recht-
verkrijgenden onder algemene titel.

11.5  Indien aan twee of meer begunstigden gezamenlijk
wordt uitgekeerd, is verzekeraar slechts gehouden tot
uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting.

11.6  Bij uitkering in termijnen zijn de bepalingen van dit
artikel telkens op iedere termijn afzonderlijk van toepassing.

Artikel 12
Wijziging begunstiging
12.1  De verzekeringnemer heeft gedurende het leven van de
verzekerde het recht de begunstiging te wijzigen.

12.2  Indien echter de begunstigde met schriftelijk
toestemming van de verzekeringnemer schriftelijk aan de
verzekeraar heeft verklaard de begunstiging te aanvaarden,
kan de verzekeringnemer de voor hem uit de
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten slechts
uitoefenen met medewerking van de begunstigde die heeft
aanvaard. Bij niet-betaling van premie of interest of beide
geeft de verzekeraar daarvan kennis aan deze begunstigde,
die dan het recht heeft de premiebetaling voort te zetten,
binnen de door de verzekeraar te stellen termijn.

Artikel 13
Uitkering
13.1  Indien een verzekerd bedrag opeisbaar is geworden
keert de verzekeraar dit zo spoedig mogelijk uit aan de
gerechtigde(n). Voor uitkering is vereist dat de verzekeraar
in het bezit is gesteld van de polis en andere documenten,
waarmee naar zijn genoegen wordt bewezen dàt en aan wie
moet worden uitgekeerd.

13.2  Met de uitkering worden verrekend de som van
verschenen doch niet betaalde premies, geleende bedragen
en verschuldigde interest.
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13.3  De verzekeraar heeft het recht de in lid 13.1 bedoelde
bewijsstukken als zijn eigendom te behouden. Indien
evenwel meer dan één uitkering moet geschieden, behoudt
de verzekeraar de polis eerst bij de laatste uitkering als zijn
eigendom.

13.4  De verzekeraar vergoedt geen interest over de periode
gelegen tussen het opeisbaar worden van een verzekerd
bedrag en de uitkering daarvan.

Artikel 14
Verjaring van het recht op uitkering
Uitkeringen en afkoopsommen die niet binnen vijf jaar
nadat zij opeisbaar zijn geworden door de gerechtigden zijn
opgevraagd, vervallen aan de verzekeraar, tenzij hij om
redenen van billijkheid anders beslist.

Artikel 15
Duplicaatpolis
Bij het verloren gaan van de polis geeft de verzekeraar op
door hem te stellen voorwaarden een duplicaatpolis af. Door
de afgifte van deze duplicaatpolis is de oorspronkelijke polis
vervallen.

Artikel 16
Verhaal van kosten en belastingen
16.1  Kosten die na ingang van de verzekering door de
verzekeraar moeten worden gemaakt komen ten laste van
degene(n) voor wie zij, naar het oordeel van de verzekeraar,
zijn gemaakt.

16.2		 Voor	alle	belastingen	en	heffingen	die	de	verzekeraar
met betrekking tot deze verzekering van overheidswege is
verschuldigd, heeft hij het recht om deze te verhalen op de
verzekeringnemer of op de begunstigde(n). Dit kan onder
andere geschieden door een inhouding op het uit te keren
bedrag.

16.3  Indien krachtens deze polis uit te keren bedragen
worden beïnvloed door dwingend voorgeschreven regels van
overheidswege, dan heeft de verzekeraar het recht om de
voorwaarden van deze verzekering te wijzigen zoals op
grond van die regels noodzakelijk is. Van deze wijzigingen
worden de rechthebbenden krachtens deze verzekering in
kennis gesteld.

Artikel 17
Adres en kennisgeving
17.1  De verzekeringnemer en de begunstigde zelf, wanneer
deze de begunstiging overeenkomstig artikel 12, lid 12.2
heeft aanvaard, dienen iedere verandering van hun adres
schriftelijk aan de verzekeraar mede te delen.

17.2  Voor schriftelijke kennisgevingen ter uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar volstaan met
de verzending van een niet-aangetekende brief aan de
belanghebbende, aan diens laatste bij de verzekeraar
bekende adres. Van die verzending van een brief strekt de
aanwezigheid van een kopie ten kantore van de verzekeraar
tot volledig bewijs.

Artikel 18
Privacy bescherming
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
ABN AMRO gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing.

Artikel 19
Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn
onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te
Rotterdam.


