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Aanvullende Voorwaarden
Risicoverzekering AVR-0907
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Artikel 1

Begripsomschrijvingen

De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing
indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Levensverzekering.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Aanvullende Voorwaarden Premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid.

Artikel 2

Grondslag van de verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst betreft een kapitaalverzekering
bij overlijden, onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 3

Omvang van de verzekering

3.1  De hoogte van de uitkering bij overlijden van de
verzekerde wordt bepaald door het verzekerde kapitaal op de
datum van overlijden.

3.2  Na overlijden van de verzekerde(n) wordt de
verzekeringsovereenkomst beëindigd.

Artikel 4

Premiebetaling

4.1  De minimumpremie voor deze verzekering bedraagt
EUR 60,00 per jaar.

4.2  De premie moet op de premievervaldag zijn voldaan, bij
gebreke waarvan de verzekering vervalt.

4.3  Indien en voor zover bij deze verzekering
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd
zal – indien de looptijd van deze aanvullende dekking eerder
eindigt dan de looptijd van de verzekering – op de
eerstkomende premievervaldag na beëindiging van deze
dekking, de premieopslag voor deze aanvullende dekking
komen te vervallen.

Artikel 5

Wijzigingsrechten betreffende de verzekering

5.1  Indien overdracht van de rechten uit deze overeenkomst
heeft plaatsgevonden aan een derde kunnen opdrachten tot
wijziging slechts worden gedaan door, in opdracht van, dan wel
met toestemming van deze derde.

5.2  De verzekeringnemer heeft het recht per polisverjaardag
het verzekerde kapitaal voor de resterende looptijd te wijzigen
tenzij het een verzekering is met een dalend verzekerd kapitaal.
Een verzoek daartoe dient schriftelijk tenminste één maand
voor de betreffende polisverjaardag bij de verzekeraar te
worden ingediend. Indien een wijziging van het verzekerde
kapitaal leidt tot een groter risico voor de verzekeraar, dan
behoudt de verzekeraar zich het recht voor medische
waarborgen te verlangen, behoudens het bepaalde in artikel 6.

5.3  Wijzigingsrechten uit dit artikel zijn niet van toepassing op
eerder premievrijgemaakte verzekeringen.
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Artikel 6

Optierecht

6.1  De verzekeringnemer heeft het recht om elk
verzekeringsjaar het verzekerde kapitaal te verhogen. Deze
verhogingen worden zonder nader onderzoek naar de
gezondheid van de verzekerde door de verzekeraar
geaccepteerd, mits voldaan wordt aan de hierna vermelde
voorwaarden:
-  de verzekering is bij aanvang op normale condities
geaccepteerd;
-  de verhoging bedraagt niet meer dan 15% van het laatst
verzekerde kapitaal;
-  het verzekerde kapitaal na toepassing van het optierecht mag
niet hoger zijn dan twee maal het kapitaal dat bij aanvang is
verzekerd;
-  de verhoging gaat in op de eerstvolgende polisverjaardag en
het schriftelijk verzoek tot verhoging is gedaan tenminste één
maand voor de polisverjaardag;
-  er is sprake van een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij
overlijden.

6.2  Het optierecht als bedoeld in het vorige lid vervalt:
-  zodra de verzekerde de 60-jarige leeftijd heeft bereikt;
-  wanneer drie jaar achtereen van dit optierecht geen gebruik
is gemaakt;
-  wanneer de verzekerde geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt is, en deze arbeidsongeschiktheid tot
vrijstelling van premiebetaling heeft geleid;
-  wanneer de verzekering premievrij gemaakt is.

Artikel 7

Niet-rokers tarief

7.1  Op de premie van deze verzekering kan het niet-rokers
tarief van toepassing zijn, hetgeen op de polis en/of
clausulebladen is aangetekend.  Indien sprake is van meerdere
verzekerden op de polis, vindt toepassing slechts plaats indien,
zodra en zolang alle verzekerden voldoen aan de in artikel 7.2
te vermelden voorwaarden.

7.2  De verzekeringnemer heeft recht op toepassing van het
niet-rokers tarief indien:
-  de verzekerde bij aanvang van de verzekering heeft verklaard
ten minste 24 maanden aaneengesloten direct voorafgaande aan
de ingangsdatum van de verzekering niet te hebben gerookt;
-  de verzekerde na de ingangsdatum schriftelijk en
gedagtekend verklaart ten minste 24 maanden aaneengesloten
direct voorafgaand aan de datum van dagtekening van de
verklaring niet te hebben gerookt.  De tariefswijziging gaat
alsdan in per eerstkomende polisverjaardag, mits de verklaring
tenminste één maand voor de polisverjaardag door de
verzekeraar is ontvangen.

7.3  De verzekeringnemer en verzekerde(n) zijn verplicht de
maatschappij onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van
het feit dat een verzekerde (opnieuw) met roken is begonnen.
De verzekeraar heeft vervolgens het recht de premie en/of het
verzekerde kapitaal per eerstkomende polisverjaardag aan te
passen. Herstel van de premie en/of verzekerde kapitaal kan
slechts plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel
7.2.
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7.4  Indien na overlijden van een verzekerde blijkt dat de
verzekeringnemer geen recht (meer) had op toepassing van het
niet-rokers tarief en verzuimd heeft de verzekeraar daarvan
schriftelijk in kennis te stellen, dan wordt de uitkering
gereduceerd tot 60 % van het verzekerde kapitaal bij
overlijden.

Artikel 8

Einde van de verzekering

8.1  De verzekering is niet afkoopbaar.

8.2  Wanneer bij omzetting in een premievrije verzekering als
omschreven in de Algemene Voorwaarden het verzekerd bedrag
lager wordt dan EUR 5000,- wordt de verzekering beëindigd
zonder recht op uitkering.

8.3  Als de verzekering wordt opgezegd, anders dan door opzet
van de verzekeringnemer om de verzekeraar te misleiden,
wordt de premie over de termijn waarvoor de verzekering niet
meer van kracht is, naar billijkheid aan de verzekeringnemer
terugbetaald.

Artikel  9

Slotbepalingen

9.1  Indien enige bepaling in deze voorwaarden strijdig is met
hetgeen in de polis staat vermeld (inclusief de van toepassing
verklaarde clausules), dan is de polistekst doorslaggevend.

9.2  De Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing,
tenzij in deze Aanvullende Voorwaarden daarvan is afgeweken.
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