
Blad 1

Inleiding
Deze inleiding is bedoeld om in het kort duidelijk te maken waarvoor deze verzekering is. De inleiding hoort zelf niet bij 
de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave.

Waarvoor zijn deze voorwaarden?
U hebt een overlijdensrisicoverzekering bij ABN AMRO. Deze aanvullende voorwaarden horen bij uw 
overlijdensrisicoverzekering. Maar let op: bij uw overlijdensrisicoverzekering horen ook de Algemene voorwaarden 
levensverzekering van ABN AMRO. Om u aan de voorwaarden te kunnen houden, is het nodig dat u ze kent en begrijpt. 
Lees beide voorwaarden daarom helemaal. Begrijpt u iets niet? Vraagt u ons dan om uitleg.

Wat is het doel van de overlijdensrisicoverzekering?
Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u voorkomen dat u financiële problemen krijgt als bijvoorbeeld uw partner 
overlijdt. Want als hij of zij overlijdt, krijgt u dan een bedrag uit de overlijdensrisicoverzekering. Zodat u bijvoorbeeld 
uw hypotheek kunt blijven betalen. U kunt ook voorkomen dat uw partner of uw kind financiële problemen krijgen als u 
overlijdt. Dan krijgen uw partner of uw kind een bedrag uit de overlijdensrisicoverzekering.

Hoe werkt de overlijdensrisicoverzekering?
U betaalt premie voor de verzekering. Als de verzekerde overlijdt, betalen we een bedrag. U spreekt van tevoren met ons 
af hoe hoog dat bedrag is en wie het bedrag krijgt.
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Blad 2

Inhoud
1. Voor wie zijn deze voorwaarden?
2. Welke voorwaarden gelden voor deze verzekering?
3. Wanneer betalen wij?
4. Hoeveel betalen wij?
5. Aan wie betalen wij?
6. Wanneer stopt de verzekering vanzelf?
7. Wat mag u wel en niet veranderen?
8. Premie betalen
9. Krijgt u korting omdat de verzekerde niet rookt?

1. Voor wie zijn deze voorwaarden?
Deze voorwaarden zijn voor de volgende personen.
•	 Voor	de	persoon,	personen,	instelling	of	onderneming	
	 die	de	verzekering	heeft	afgesloten.	Deze	persoon,	
	 personen,	instelling	of	onderneming	noemen	we	in	de	
 rest van de voorwaarden ‘u’. 
•	 Voor	de	personen	die	een	uitkering	kunnen	krijgen	met	
 de verzekering.
•	 Voor	de	verzekerde	of	verzekerden.	U	sluit	deze
 verzekering af op iemands leven. Die persoon is de
 verzekerde. Op de polis staat wie dit is. Als in deze
	 voorwaarden	iets	staat	over	de	verzekerde,	bedoelen
 we alle verzekerden.

2. Welke voorwaarden gelden voor deze
 verzekering?
Voor deze verzekering gelden de volgende voorwaarden.
•	 De	aanvullende	voorwaarden	die	u	nu	leest.
•	 De	Algemene	voorwaarden	levensverzekering	van
 ABN AMRO.

Staat er in de Algemene voorwaarden iets wat
tegenstrijdig is met de voorwaarden die u nu leest? Dan 
geldt wat er staat in de voorwaarden die u nu leest.
 
Staat er op uw polis of in de clausules bij uw polis iets 
wat tegenstrijdig is met de voorwaarden die u nu leest? 
Dan geldt wat er op uw polis of in die clausules staat.

Voor deze verzekering geldt het Nederlandse recht.

3. Wanneer betalen wij?
Met deze verzekering betalen we een bedrag als een 
verzekerde overlijdt voor de einddatum van deze verze-
kering. De einddatum staat op de polis. Houdt u of een 
verzekerde zich niet aan de voorwaarden? Dan betalen we 
minder of niets.

4. Hoeveel betalen wij?
U	spreekt	van	tevoren	met	ons	af	hoeveel	we	betalen	als	
een verzekerde overlijdt. Op uw polis of in de polisbijlage 
staat het bedrag dat we dan betalen. 

5. Aan wie betalen wij?
U	spreekt	met	ons	af	wie	de	uitkering	krijgt.	Uw	keuze	
staat op de polis. In de Algemene voorwaarden levensver-
zekering leest u meer over wie de uitkering krijgt. 
 
6. Wanneer stopt de verzekering?
De verzekering stopt direct nadat een verzekerde is over-
leden. Leven alle verzekerden nog op de einddatum? Dan 
stopt de verzekering op de einddatum.

7. Wat mag u wel en niet veranderen?
In de Algemene voorwaarden levensverzekering staat 
wat u aan deze verzekering mag veranderen en wat niet. 
Daarnaast gelden de volgende regels.

a.  U mag de verzekering stoppen
U	mag	de	verzekering	stoppen.	Als	u	de	verzekering	stopt,	
krijgt	u	daarvoor	geen	geld	van	ons.	U	hoeft	geen	premie	
meer te betalen vanaf het moment dat de verzekering 
stopt.	De	premie	die	u	te	veel	hebt	betaald,	krijgt	u	van	
ons terug. Let op: u krijgt de premie niet terug als u ons 
wilde misleiden.

b. U mag niet stoppen met premie betalen terwijl de
 verzekering doorloopt
U	kunt	niet	stoppen	met	premie	betalen	en	deze	verze-
kering	toch	houden.	Als	u	geen	premie	meer	wilt	betalen,	
moet u de verzekering stoppen.

c.  U mag soms het bedrag veranderen dat we betalen
U	hebt	met	ons	afgesproken	hoeveel	we	betalen	als	een	
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Blad 3

verzekerde overlijdt. Daalt dat bedrag bij uw
verzekering ieder jaar automatisch? Dan mag u dit bedrag 
niet veranderen. Blijft het bedrag bij uw verzekering
hetzelfde? Dan kunt u ons vragen het bedrag te
veranderen.	U	moet	dit	aan	ons	vragen	in	een	brief.	We	
moeten deze brief hebben uiterlijk één maand voordat u 
de volgende premie moet betalen. Maar let op: als u dit 
bedrag	verhoogt,	mogen	we	een	medische	verklaring	van	
de verzekerden vragen. We verhogen het bedrag dan
alleen als we akkoord zijn met die verklaring.

Voldoet uw verhoging aan de regels hieronder? Dan
vragen we geen medische verklaring.
-	 U	verhoogt	het	bedrag	maximaal	één	keer	per	jaar.
-	 Het	bedrag	is	na	deze	verandering	maximaal	15%
 hoger dan het bedrag daarvóór was.
-	 Het	bedrag	is	na	deze	verandering	maximaal	twee
 keer zo hoog als het was aan het begin van de
 verzekering.
- De verzekerde zijn nog geen 60 jaar.
-	 U	verhoogt	het	bedrag	minstens	één	keer	per	vijf	jaar.
- Bij het begin van de verzekering hebben we geen
 speciale afspraken met u gemaakt.

8. Premie betalen
Voor	deze	verzekering	betaalt	u	minimaal	€	60,-	per	jaar.	In	
de Algemene voorwaarden levensverzekering leest u hoe 
u dit bedrag betaalt.

9. Krijgt u korting omdat de verzekerden niet
 rookt?
Staat op uw polis of het clausuleblad dat u het tarief voor 
niet-rokers betaalt? Dan krijgt u korting op de premie 
omdat	de	verzekerden	niet	roken.	U	krijgt	deze	korting	al-
leen als u en alle verzekerden zich aan de regels hieronder 
houden.

•	 De	verzekerde	heeft	bij	het	begin	van	de	verzekering
 verklaard dat hij niet rookt en dat hij de twee jaar
 daarvóór niet gerookt heeft. En dat hij in die twee jaar
 ook niets anders met nicotine heeft gebruikt.
 Bijvoorbeeld nicotinekauwgum of nicotinepleisters.

 Het kan ook zijn dat de verzekerde dit niet verklaard 
	 heeft	bij	het	begin	van	de	verzekering,	maar	later.	Dat
 moet hij gedaan hebben met een brief met een
 handtekening. Staat daarin dat hij niet rookt en dat hij
 in de twee jaar voordat hij deze brief schreef niet
 gerookt heeft? En dat hij in die twee jaar ook niets  

 anders met nicotine heeft gebruikt? Dan krijgt u de
 korting vanaf de dag waarop u de volgende premie
 moet betalen. We moeten de brief dan uiterlijk één
 maand voor deze datum hebben.

•	 U	en	de	verzekerde	moeten	het	meteen	aan	ons
	 laten	weten	als	de	verzekerde	begint	met	roken.	U
 en de verzekerde moeten het ons ook meteen laten
 weten als de verzekerde iets anders met nicotine gaat 
 gebruiken. Dat moet met een brief. We mogen dan de
	 premie	veranderen,	of	het	bedrag	dat	we	betalen
 als de verzekerde overlijdt. We mogen de premie of
 het bedrag veranderen vanaf de dag waarop u de
 volgende premie moet betalen.

 Hebben we de premie of het bedrag veranderd? Dan
 kunt u de korting pas weer krijgen als de verzekerde
	 opnieuw	twee	jaar	lang	niet	heeft	gerookt,	en	twee
 jaar lang ook niets anders met nicotine gebruikt heeft. 
 Dan moeten we weer een brief krijgen met een
 handtekening van de verzekerde. Daarin moet staan
 dat hij niet rookt en dat hij in de twee jaar voordat
 hij deze brief schreef niet gerookt heeft. En dat hij in
 die twee jaar ook niets anders met nicotine heeft
 gebruikt. Dan krijgt u de korting weer vanaf de dag
 waarop u de volgende premie moet betalen. We
 moeten de brief dan uiterlijk één maand voor deze
 datum hebben.

•	 Krijgt	u	korting	op	de	premie	en	overlijdt	de
 verzekerde? En blijkt daarna dat u geen recht had op
 die korting? En dat u of de verzekerde ons hierover
	 geen	brief	gestuurd	hebt?	Dan	betalen	we	maar	60%
 van het bedrag dat we volgens de polis moeten
 betalen.


