
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 Flexibele Levensverzekering.

Minimumpremie
De minimumpremie bedraagt NLG 600,- c.q. EUR 272,27 op
jaarbasis.

Investeringspremie
Het deel van de premie dat wordt belegd in het Netherlands
Fund.

Carenz-jaren
Een periode van drie verzekeringsjaren waarin de
overeengekomen uitkering bij overlijden slechts wordt
uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde als gevolg van een
ongeval.

Ongeval
Een plotselinge en rechtstreekse inwerking van geweld op het
lichaam van verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil,
waardoor geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel
ontstaat, dat zijn overlijden tot gevolg heeft.

Uitbreiding begrip ongeval
Onder het begrip ongeval wordt mede verstaan:
a  wondinfectie of bloedvergiftiging ontstaan in verband met
een ongeval;
b  acute vergiftiging ten gevolge van het inademen van
schadelijke gassen en/of dampen;
c  acute vergiftiging door het gebruik of het binnenkrijgen van
vergiftigde spijzen of dranken en andere stoffen met
uitzondering evenwel van:
c.1 allergische reactie en vergiftiging door het binnenkrijgen
van ziektekiemen of de daardoor gevormde vergiften;
c.2 vergiftiging door het gebruik van alcoholische dranken en
bedwelmende middelen en van geneesmiddelen voorzover
hiervan een schadelijke werking is te verwachten;
d  verdrinking en verstikking;
e  bevriezing en zonnesteek;
f  ongevallen bij redding -of poging daartoe- van mens of dier,
bij noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf,
eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding;
g  typhus, paratyphus, dysenterie en de ziekte van Weil
indien redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze ziekten
zijn ontstaan door het binnenkrijgen van ziektekiemen bij een
onvrijwillige val in het water of in een andere vloeistof of bij een
poging tot redding van mens of dier uit het water of uit een
andere vloeistof;
h  ontberingen als gevolg van: schipbreuk, noodlanding, 
instorting, watersnood, insneeuwing of invriezing en insluiting
door het dichtvallen van een kluisdeur;
i  complicaties en verergeringen, optredende in de toestand van 
de door een ongeval getroffen verzekerde als gevolg van de wijze 
waarop de eerste hulp en/of de medische behandeling werden
verleend.

Voor verzekerden met een medische beroep geldt het 
navolgende: Behalve wondinfectie en bloedvergiftiging als
gevolg van een aantoonbaar krachtens deze verzekering gedekt
ongeval, waarbij buiten bechouwing blijft of deze infectie
primair of secundair is, zijn in de verzekering ook alle
plaatselijke infecties begrepen, die volgens geneeskundige
opvattingen door plotseling bekomen uitwendige verwonding
zijn ontstaan, ook al is die verwonding niet aantoonbaar.
Bovendien zijn alle plaatselijke infecties, die het gevolg zijn
van het spatten van etter op slijmvliezen van ogen, neus en
mond bij heelkundige- en verloskundige behandelingen en/of
tandheelkundige kunstbewerkingen, mede onder de 
verzekering gedekt.

Artikel 2
Aanvang van de verzekering
Indien bij ingang van de verzekering per verzekerde persoon
een premie wordt overeengekomen lager dan NLG 500,- c.q.
EUR 226,89 per maand, zal door de verzekeraar geen
gezondheidswaarborgen worden gevraagd, maar vindt
toepassing plaats van Carenz-jaren.

Artikel 3
Omvang van de verzekering
3.1 De verzekering omvat een uitkering op de einddatum van de
verzekering, ongeacht het al dan niet in  leven zijn van de
verzekerde. Alsdan wordt het aanwezige belegd vermogen
uitgekeerd.

3.2 De hoogte van de uitkering op de einddatum van de
verzekering wordt bepaald door de waarde van het belegd
vermogen op de eerstvolgende beursdag daarna.

3.3 De hoogte van de uitkering bij overlijden van de 
verzekerde wordt bepaald door de waarde van het belegd 
vermogen:
- op de datum van overlijden indien de melding van het
overlijden aan de verzekeraar geschiedt binnen twee
kalendermaanden;
- op de datum van verkoop van de belegging, welke ligt zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen, na ontvangst
door de verzekeraar van de schriftelijke melding en de benodigde
stukken genoemd in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden,
indien de melding van het overlijden aan de verzekeraar
geschiedt na twee kalendermaanden.

3.4 Indien het overlijden van de verzekerde plaatsvindt voor 
de einddatum van de verzekering, heeft de begunstigde voor de
uitkering het recht om op ieder gewenst moment na het
overlijden de verzekering te beëindigen onder uitkering van het
dan aanwezige belegd vermogen vermeerderd met de op basis
van 4% berekende contante waarde van de tot de
oorspronkelijke einddatum overeengekomen, maar nog niet
verschenen premie’s. Vindt de uitkering bij overlijden plaats in de 
eerste helft van de looptijd van de verzekering, dan bedraagt de
uitkering minimaal 110% van het aanwezige belegd vermogen.

3.5 Indien het overlijden van de verzekerde plaatsvindt in de
eerste helft van de looptijd van de verzekering plus een dag,
dan stort de verzekeraar in het belegd vermogen bij het
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verschil tussen de op basis van 4% berekende contante waarde
van de tot de oorspronkelijke einddatum overeengekomen,
maar nog niet verschenen premie’s en 10% van het aanwezige
belegd vermogen, indien het laatste genoemde bedrag hoger is.

3.6 Indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van zelfdoding
of een poging daartoe, wordt, tenzij een termijn van twee jaren
is verlopen na een verhoging van de premie, voor de
toepassing van artikel 3.4 geen rekening gehouden met deze
verhoging.

3.7 Indien het overlijden van de verzekerde plaatsvindt in de
Carenz-jaren van de verzekering, niet als gevolg van een
ongeval, vindt een uitkering plaats ter hoogte van 110% van
het dan aanwezige belegd vermogen en wordt de verzekering
beëindigd.

Artikel 4
Premiebetaling
4.1 De verzekeringnemer heeft, indien de verzekerings-
overeenkomst tenminste een verzekeringsjaar van kracht is en
de tot dan overeengekomen premies zijn voldaan, het recht om
in een verzekeringsjaar gedurende een vooraf schriftelijk 
overeengekomen aaneengesloten periode, met een maximum
van tien maanden, de premiebetaling te onderbreken
(premievakantie). De premievakantie eindigt altijd op een
premievervaldag, vanaf welke de premiebetaling automatisch
wordt hervat.

4.2 Behoudens in het geval dat artikel 3.2 toepassing heeft
gevonden, geldt dat bij overlijden van de verzekerde voor de eind-
datum van de verzekering, de premie zoals deze verschuldigd
was tot het moment van overlijden ongewijzigd tot de
einddatum wordt voortgezet voor rekening van de verzekeraar.

4.3 Indien een verschuldigde premie niet of niet volledig is
voldaan, blijft de verzekering van kracht tot de eerstvolgende
premievervaldag, doch uiterlijk gedurende drie maanden door
voortdurende onttrekkingen van de kosten en risicopremie.
Bij onvoldoende belegd vermogen vervalt de verzekering en
wordt een eventuele restwaarde uitgekeerd aan de 
verzekeringnemer. De verzekering kan door de verzekeringnemer
niet premievrij worden voortgezet.

Artikel 5
Belegging
Behoudens in het geval dat artikel 7.1 toepassing heeft
gevonden, wordt de investeringspremie uitsluitend belegd in
het Netherlands Fund en vindt plaats een beursdag nadat de
premie van de rekening van de verzekeringnemer is
afgeschreven, tegen de openingskoers van die dag.
Hierbij worden aankoopkosten in rekening gebracht.

Artikel 6
Wijzigingsrechten betreffende de verzekering
6.1 De verzekeringnemer heeft het recht de overeengekomen
looptijd van de verzekering te wijzigen met inachtneming van
de maximumleeftijd van 65 jaar van de verzekerde, mits de
verzekeraar het schriftelijk verzoek hiertoe uiterlijk drie
maanden voor de oorspronkelijke einddatum heeft ontvangen.

6.2 Optierecht
De verzekeringnemer heeft het recht om elk verzekeringsjaar
de premie te verhogen. Deze verhogingen worden zonder nader
onderzoek naar de gezondheid 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 de laagstbetaalde
premie in de voorafgaande twaalf maanden;
- de verhoging gaat in op de premievervaldag en het schriftelijk 
verzoek tot verhoging is gedaan tenminste één maand voor de 
premievervaldag.

6.3 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.

Artikel 7
Wijzigingsrechten betreffende de belegging
7.1 De verzekeringnemer heeft eenmalig het recht om, door
middel van een hiervoor bestemd formulier in de laatste drie jaar
voorafgaande aan de einddatum van de verzekering, alle aan de
verzekering toegewezen participaties in het Netherlands Fund om 
te wisselen (switchen) in participaties van het Kapitaalmarktrente 
Fonds.

7.2 Bij switschen naar het Kapitaalmarktrente Fonds ligt het
tijdstip van verkopen en aankopen binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de opgave door de verzekeraar. Hierbij gelden
verkoopkosten ter hoogte van 0,5% van het met de switch
gemoeide bedrag.

7.3 Alle premies welke verschijnen en/of worden betaald, nadat
de verzekeringnemer gebruik gemaakt heeft van het recht zoals
vermeld in artikel 7.1, worden voortaan belegd in het
Kapitaalmarktrente Fonds.

Artikel 8
Verrekening van kosten en premies
8.1 Iedere maand, te rekenen vanaf de ingangsdatum tot het
moment van overlijden, wordt ter vergoeding van het beheer van de
verzekering door de verzekeraar, 0,025% van het belegd vermogen
aan het belegd vermogen onttrokken.

8.2 Iedere maand, te rekenen vanaf de ingangsdatum, wordt ter 
vergoeding van de premievrijstelling bij overlijden 0,333% van de
op jaarbasis herrekende premie aan het belegd vermogen 
onttrokken.

8.3 Bij aankoop en verkoop van participaties als gevolg van een
opdracht door de verzekeringnemer, worden aankoop- en
verkoopkosten in rekening gebracht ter hoogte van 0,5% van
het met de aankoop en verkoop gemoe   ide bedrag.

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.


