
10-5251-10A.FH10 12-12-2006 11:11 Page 1 
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Aanvullende voorwaarden
Pensioen Beleggings Polis PBP-9904
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Artikel 1

Aanvang van de verzekering

De verzekering gaat in op de in het polisblad vermelde
ingangsdatum, met dien verstande dat de verzekeringnemer en
de begunstigde eerst rechten aan de verzekering kunnen
ontlenen indien de eerste premie is voldaan, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 2

Premiebetaling

2.1  De premies moeten op de vervaldag aan de verzekeraar
zijn voldaan, bij gebreke waarvan de verzekering vervalt,
tenzij de tegenwaarde van de participaties na premievrijmaking
conform artikel 6 NLG 1.000,- c.q. EUR 453,78 of meer
bedraagt.

2.2  De verzekeraar kan, in afwijking van het in artikel 2, lid 1
bepaalde, besluiten de verzekering te continueren onder nader
te bepalen voorwaarden. In dat geval zal voor elke volle maand
dat de premie te laat is voldaan een rentevergoeding
verschuldigd zijn op basis van 1/12 van het op dat moment
geldende percentage van de wettelijke interest. Een gedeelte
van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

2.3  De verzekeringnemer heeft het recht op de vervaldagen
de premie te verhogen. Een verzoek tot verhoging dient
schriftelijk door de verzekeringnemer tenminste een maand
voor de betreffende vervaldag bij de verzekeraar te worden
ingediend. Indien een verhoging van de premie leidt tot een
groter risico voor de verzekeraar, behoudt de verzekeraar zich
het recht voor medische waarborgen te verlangen.

2.4  De verzekeringnemer heeft het recht eenmaal per
verzekeringsjaar een extra premie te voldoen. Een verzoek
hiertoe dient schriftelijk bij de verzekeraar te worden
ingediend.

Artikel 3

Belegging

3.1  Het deel van de premie, dat voor belegging in aanmerking
komt (investering) wordt belegd op een door de verzekeraar bij
de Bank te openen beleggingsrekening op naam van de
verzekeraar.

3.2  De in de premies begrepen investeringen voor de
verzekering zullen door de verzekeraar uitsluitend worden
belegd in participaties conform de met de verzekeringnemer
overeengekomen fondskeuze. De belegging van de investering
zal plaatsvinden nadat de premie aan de verzekeraar is
voldaan, tegen de prijs van de participaties zoals die tot stand
komt overeenkomstig het in artikel 10 van deze voorwaarden
genoemde reglement.

3.3  De verzekeringnemer heeft het recht gedurende de looptijd
van de verzekering voor de investeringen een andere belegging
of meerdere beleggingen te kiezen overeenkomstig het in
artikel 10 van deze voorwaarden genoemde reglement.

3.4  De participaties waarmee de gerechtigdheid in de
beleggingsrekening wordt uitgedrukt, worden ter berekening
van de verzekerde bedragen aan de verzekering toegewezen.

Blad 1

3.5 Binnen het kader van de verzekering bestaat de participatie
uitsluitend begripsmatig; de participatie is uitsluitend bedoeld
om de uitkering op de verzekering te kunnen berekenen.

3.6 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 3, lid 5
kunnen degenen, die op enigerlei wijze recht hebben op een
uitkering uit deze verzekering wettelijk noch op andere wijze
aanspraak doen gelden op specifieke participaties of op de
hieruit voortspruitende inkomsten.

3.7 Indien op de beleggingsrekening een uitkering in
contanten wordt gedaan, zal deze uitkering worden herbelegd
in participaties van dezelfde beleggingsinstelling als waarvan
de constante uitkering afkomstig is.

3.8 Herbelegging zal plaatsvinden tegen de prijs van de
participaties, zoals die tot stand komt overeenkomstig het in
artikel 10 van deze voorwaarden genoemde reglement.
Eventueel in te houden belastingen over een uitkering
respectievelijk verschuldigde belastingen alsmede eventuele
kosten in verband met herbelegging worden in mindering
gebracht op het te herbeleggen bedrag van de uitkering.

3.9 Indien en voorzover bij deze verzekering
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd
zal – indien de looptijd van deze aanvullende dekking eerder
eindigt dan de looptijd van deze verzekering – de vrijvallende
premietoeslag voor deze dekking worden aangewend ter
verhoging van de dan nog resterende investeringen.

3.10  De in artikel 3, lid 1 genoemde beleggingsrekening is
eigendom van de verzekeraar en maakt deel uit van het belegde
vermogen van de verzekeraar.

3.11  De verzekeraar zal op enige uitkering uit hoofde van deze
verzekering het ten behoeve van de polis belegde vermogen
in mindering brengen, indien en voorzover dit belegd
vermogen niet wordt terugontvangen van de Bank en/of de
beleggingsinstellingen.

Artikel 4

Toewijzing van participaties

4.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 worden voor de
ontvangen investeringen participaties toegewezen aan de
verzekering.

4.2 Het aantal participaties dat op de datum van toewijzing
aan de verzekering wordt toegewezen, wordt bepaald door de
investering te delen door de prijs van de participaties zoals die
tot stand komt overeenkomstig het in artikel 10 van deze
voorwaarden genoemde reglement en overeenkomstig het
bepaalde in artikel 3, lid 8 in geval van herbelegging.
Dit aantal wordt afgerond op vier decimalen.

4.3 Na iedere wijziging van het aantal aan de verzekering
toegewezen participaties ontvangt de verzekeringnemer
hiervan opgave.
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Artikel 5

Verbod tot afkoop en overige rechtshandelingen

De verzekering kan niet worden afgekocht. De rechten uit
hoofde van de verzekering kunnen niet worden vervreemd,
verpand, dan wel op andere wijze tot voorwerp van zekerheid
strekken.
Rechtshandelingen, die aan de verzekerde lijfrente(n) geheel of
gedeeltelijk het karakter van een lijfrente in de zin van de Wet
op de Inkomstenbelasting 1964 ontnemen, zijn niet toegestaan.

Artikel 6

Premievrijmaking

6.1  De verzekeringnemer heeft gedurende het leven van de
verzekerde het recht de verzekering premievrij te maken.

6.2  Een verzoek tot premievrijmaking dient schriftelijk door
de verzekeringnemer bij de verzekeraar te worden ingediend.

6.3  De verzekering wordt premievrij gemaakt per de eerste
premievervaldag volgend op de datum van ontvangst door de
verzekeraar van het schriftelijk verzoek tot premievrijmaking.

6.4  De premievrije waarde is het op de datum van
premievrijmaking aan de verzekering toegewezen aantal
participaties. Als vergoeding voor door de verzekeraar te
maken kosten zal op het ten behoeve van deze polis belegd
vermogen op de datum van premievrijmaking een korting
worden toegepast ter grootte van NLG 250,- c.q. EUR 113,45.

Artikel 7

Recht op wijziging van de ingangsdatum van de lijfrente

7.1  De verzekeringnemer heeft éénmalig het recht de in het
polisblad genoemde ingangsdatum van de lijfrente met
maximaal vijf jaar te vervroegen. Een verzoek daartoe dient
uiterlijk één maand vóór de nieuw vast te stellen ingangsdatum
van de lijfrente schriftelijk bij de verzekeraar te worden
ingediend.
Indien de vervroegde lijfrente bij een andere verzekeraar wordt
aangekocht, zal het te bestemmen lijfrentekapitaal worden
verminderd met NLG 250,- c.q. EUR 113,45 als vergoeding
voor door de verzekeraar te maken kosten.

7.2  De verzekeringnemer heeft, onverminderd de werking van
de overige voorwaarden, het éénmalige recht in het jaar van
ingang van de lijfrente de ingangsdatum met maximaal tien
jaar uit te stellen. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk één maand
vóór de oorspronkelijke ingangsdatum schriftelijk bij de
verzekeraar te worden ingediend. Als vergoeding voor de door
de verzekeraar te maken kosten zal op het te bestemmen
lijfrentekapitaal een korting worden toegepast van 0,25% maal
het naar boven afgeronde aantal hele jaren dat de verzekering
langer bestaat dan oorspronkelijk werd overeengekomen, met
een maximum van NLG 500,- c.q. EUR 226,89.

7.3  Het lijfrentekapitaal zal terstond in zijn geheel beschikbaar
komen bij overlijden van de verzekerde vóór de nieuw
vastgestelde ingangsdatum van de lijfrente.

7.4  De in artikel 6 en 7 genoemde bedragen kunnen worden
verhoogd op grond van de ontwikkeling van het indexcijfer
voor de kosten van levensonderhoud, zoals dat wordt
vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Blad 2

Artikel 8

Recht op wijziging van de lijfrentevoorzieningen

De verzekeringnemer heeft het recht op de ingangsdatum van
de lijfrente het lijfrentekapitaal bij leven, anders dan in het
polisblad is bepaald, geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor
een overbruggingslijfrente en/of een tijdelijke
oudedagslijfrente, als bedoeld in artikel 45, lid 1, onderdeel g,
onder 3 en 4 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964.
Een verzoek tot wijziging dient uiterlijk één maand vóór de
ingangsdatum van de lijfrente schriftelijk bij de verzekeraar te
worden ingediend.

Artikel 9

Overdracht van de lijfrentevoorzieningen

Op het tijdstip waarop de verzekeraar in verband met het in
leven zijn respectievelijk in verband met het overlijden van de
verzekerde gehouden is uitvoering te geven aan de in het
polisblad aangeduide lijfrentevoorzieningen heeft de
begunstigde het recht de lijfrentevoorzieningen te bedingen bij
een andere toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet op de
Inkomstenbelasting 1964. De verzekeraar zal dan een bedrag
ter grootte van het lijfrentekapitaal rechtstreeks aan de andere
verzekeraar uitkeren. De verzekeraar is slechts gehouden tot
overdracht nadat alle door hem verlangde verklaringen zijn
overgelegd.

Artikel 10

Slotbepaling

De Algemene Voorwaarden Levensverzekering zijn onverkort
van toepassing. Op deze verzekering is tevens het Reglement
inzake het beleggen via een beleggingsverzekering van
ABN AMRO Levensverzekering N.V. van toepassing.


