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Composite

Aanvullende voorwaarden
Koopsom Garantie Polis KGP-0601

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

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

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Levensverzekering.

Artikel 2

Grondslag van de verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst betreft een
beleggingsverzekering, onderworpen aan het Nederlandse
recht.

Artikel 3

Omvang van de verzekering

3.1  Tenzij anders is bepaald, geldt dat indien een bedrag bij
overlijden van de verzekerde(n) wordt uitgekeerd,
de verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd en het belegd
vermogen aan de verzekeraar vervalt.

3.2  Indien de verzekerde overlijdt voordat de helft van de
verzekeringsduur verstreken is, dan geldt een
overlijdensdekking ter hoogte van 90% van het belegd
vermogen. Dit bedrag wordt verhoogd tot 100% van het belegd
vermogen, indien het overlijden plaatsvindt nadat meer dan de
helft van de verzekeringsduur verstreken is.

3.3  Bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van
de verzekering wordt door de verzekeraar een extra bedrag ten
belope van het in de polis vermelde percentage toegekend.
Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde
op de ingangsdatum van de verzekering en de duur van de
verzekering.

3.4  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.

3.5  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 9 van de Algemene
Voorwaarden, indien de melding van het overlijden aan de
verzekeraar geschiedt na twee kalendermaanden.

Artikel 4

Premiebetaling

De minimumpremie (koopsom) voor deze verzekering bedraagt
EUR 2.268,90.

Artikel 5

Administratie- en beheerkosten

5.1  De administratiekosten bedragen eenmalig EUR 34,03 en
2% van de gestorte koopsom.
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5.2  Voor deze verzekering worden geen beheerkosten in
rekening gebracht.

Artikel 6

Belegging

6.1  Belegging geschiedt op een door de verzekeraar te openen
depositorekening ten behoeve van de individuele verzekering.
Op de depositorekening -welke eigendom is van de verzekeraar
en deel uitmaakt van zijn belegd vermogen- zijn de door de
Bank vastgestelde algemene voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar bij de
Nederlandse kantoren van de Bank.

6.2  Het rentepercentage dat van toepassing is op genoemde
depositorekening wordt op de ingangsdatum van de
verzekering door de Bank vastgesteld en voor de gehele
looptijd van de verzekering door de Bank gegarandeerd.
De op de depositorekening te vergoeden rente wordt per jaar
achteraf door de Bank bijgeschreven. Bij de renteberekening
wordt een maand op 30 en een jaar op 360 dagen gesteld..

6.3  Bij overlijden van de verzekerde gedurende enig
verzekeringsjaar vindt de rentevergoeding naar rato plaats,
vanaf de laatste rentebijschrijving tot de dag van overlijden.

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

Artikel 7

Uitvoering van de inkomensvoorzieningen

7.1  De uitkeringen als genoemd in artikel 3 worden door de
verzekeraar uitsluitend als lijfrentekapitaal beschikbaar
gesteld. Het lijfrentekapitaal dient uitsluitend als
rekengrootheid voor de bepaling van de hoogte van de
lijfrentetermijnen.

7.2  De verzekeringnemer heeft het recht op de ingangsdatum
van de lijfrente het lijfrentekapitaal bij leven aan te wenden
voor een van de inkomensvoorzieningen als bedoeld in artikel
3.125 lid 1 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.
Een verzoek tot wijziging van de in de polis omschreven
inkomensvoorziening dient uiterlijk een maand vóór de
ingangsdatum van de lijfrente schriftelijk bij de verzekeraar te
worden ingediend.

Artikel 8

Overdracht van de inkomensvoorziening

Op het tijdstip waarop de verzekeraar gebonden is uitvoering te
geven aan de in de polis aangeduide inkomensvoorziening,
heeft de begunstigde het recht deze te bedingen bij een andere
toegelaten verzekeraar. Alsdan zal de verzekeraar het
lijfrentekapitaal rechtstreeks aan de andere verzekeraar
overdragen. De verzekeraar is slechts gehouden tot genoemde
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De navolgende artikelen 7 tot en met 9 zijn alleen van toepassing
indien de verzekeringsovereenkomst is gesloten in het kader van
het fiscale regime voor inkomensvoorzieningen, als bepaald in
afdeling 3.7 Wet op de Inkomstenbelasting 2001.
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overdracht nadat alle door haar verlangde verklaringen – onder
andere ter vrijwaring van aansprakelijkheid – zijn ontvangen.

Artikel 9

Verbod tot afkoop en overige rechtshandelingen

De verzekering kan niet worden afgekocht. De rechten uit
hoofde van de verzekering kunnen niet worden vervreemd,
verpand, prijsgegeven, dan wel op andere wijze tot voorwerp
van zekerheid strekken. Rechtshandelingen, die aan de
verzekering geheel of gedeeltelijk het karakter van een
inkomensvoorziening in de zin van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 ontnemen, zijn niet toegestaan.

Artikel 10

Slotbepalingen

10.1  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.

10.2  De Algemene Voorwaarden Levensverzekering zijn
onverkort van toepassing.
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