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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 is deze verzekering?
Deze verzekering is bedoeld voor een inkomen voor later. Bijvoorbeeld om uw pensioen aan te vullen.
Hoe werkt het?
U betaalt in één keer een bedrag aan ons. Van dat bedrag trekken we de beloning voor de tussenpersoon af. We spreken
van tevoren met u af hoeveel geld we aan het eind van de verzekering uitkeren. U spreekt ook met ons af hoe lang u
de verzekering hebt. Bijvoorbeeld tot de datum waarop u 65 jaar wordt. In de tussentijd mag u geld bijstorten. In de
voorwaarden die u nu leest, staat ook hoe hoog de uitkering is als de verzekerde overlijdt voor het afgesproken eind van
de verzekering. Lees deze voorwaarden goed, en vraag het ons als u iets niet begrijpt.

10-5251-03/12-04 V

Wat moet u doen als u deze verzekering hebt?
Zorg ervoor dat de informatie die we van u hebben, klopt. Ook als er tijdens de verzekering iets verandert in uw situatie
moet u dat aan ons doorgeven. Als we verkeerde informatie hebben, kan het zijn dat we niet uitkeren.
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Inhoud
1. Welke voorwaarden gelden voor de Koopsom Garantie
Polis?
2. Wat doen we met uw geld?
3. Hoe hoog is de uitkering aan het eind van de
verzekering?
4. Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt?
5. Hebt u deze verzekering om later een lijfrente te
kopen?

1. Welke voorwaarden gelden voor de
Koopsom Garantie Polis?
Voor deze verzekering gelden de volgende voorwaarden:
• De voorwaarden Koopsom Garantie Polis die u nu
leest.
• De Algemene voorwaarden levensverzekering.
• De clausules die op de polis staan.
Staat er in de Algemene voorwaarden iets wat tegenstrijdig is met de voorwaarden die u nu leest? Dan geldt wat
in deze voorwaarden staat. Staat er in de Algemene voorwaarden en in deze voorwaarden iets wat tegenstrijdig is
met wat er op de polis staat of in de clausules op de polis
staat? Dan geldt wat op de polis of in de clausules staat.
Voor deze verzekering geldt het Nederlands recht.

2. Wat doen we met uw geld?
Hieronder leest u wat we doen met het geld dat u stort bij
het begin van de verzekering.
a. We zetten het geld op een rekening
Bij het begin van de verzekering betaalt u een bedrag
aan ons. Dit is de koopsom. Van de koopsom trekken we
de beloning van de tussenpersoon af. Dit zijn de enige
kosten. Het bedrag na aftrek van de kosten zetten we op
een rekening bij ABN AMRO Bank N.V. Dit is een rekening
waarop het geld vast staat tot het eind van de verzekering. Deze rekening is van ons en hoort bij ons vermogen.
Voor deze rekening gelden voorwaarden die door ABN
AMRO Bank N.V. zijn gemaakt. Deze voorwaarden kunt u
krijgen bij een van de kantoren van ABN AMRO Bank N.V.
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b. ABN AMRO Bank N.V. betaalt rente
Over het geld dat op de rekening staat, betaalt ABN
AMRO Bank N.V. rente. Aan het begin van de verzekering
bepaalt ABN AMRO Bank N.V. hoeveel procent rente zij
geeft. ABN AMRO Bank N.V. garandeert deze rente in de
hele periode dat u de verzekering hebt.
ABN AMRO Bank N.V. zet deze rente na ieder jaar op de
rekening. Overlijdt de verzekerde vóór het eind van de
verzekering? Dan kijken we wanneer ABN AMRO Bank
N.V. het laatst rente heeft betaald. En hoeveel dagen de
verzekerde daarna nog geleefd heeft. De rente voor die
dagen zet zij dan nog op de rekening. Voor de berekening
van rente gaat ABN AMRO Bank N.V. ervan uit dat een
maand dertig dagen duurt en een jaar 360 dagen duurt.

3. Hoe hoog is de uitkering aan het eind van de
verzekering?
Leeft de verzekerde nog aan het eind van deze verzekering? Dan is de uitkering zo hoog als op uw polis staat
plus een extra percentage van de uitkering. Dit percentage staat op de polis. Hoe hoog dit percentage is, hangt
samen met twee dingen.
• Wat is de leeftijd van de verzekerde op het moment
dat deze verzekering begint?
• Hoe lang duurt deze de verzekering?
Hebt u tijdens de verzekering extra geld betaald?
• Dan hangt de hoogte van het percentage ook af van
de leeftijd van de verzekerde op het moment dat u
extra geld betaalt.
• En dan hangt het percentage ook af van hoe lang de
verzekering nog duurt vanaf het moment dat u extra
geld betaalt.
Let op: Leeft de verzekerde nog aan het eind van deze
verzekering? Dan is er een situatie mogelijk waarin we het
bedrag op uw polis niet kunnen betalen, of niet helemaal.
We zetten het geld op een rekening van ons bij ABN
AMRO Bank N.V. Aan het eind van de verzekering krijgen
we het geld weer terug. Maar kan de bank het geld niet
aan ons terugbetalen, of niet helemaal? Bijvoorbeeld omdat de bank failliet gaat? Dan kunnen we het bedrag dat
op uw polis staat ook niet betalen. Dan betalen we aan
het eind van deze verzekering dus minder geld, of niets.

4. Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt?
Overlijdt de verzekerde vóór het eind van de verzekering?
Dan stopt de verzekering. Hoe hoog de uitkering dan is,
hangt samen met wanneer de verzekerde overlijdt.
• Overlijdt de verzekerde voordat de helft van de tijd
van deze verzekering voorbij is? Dan is de uitkering
90% van het bedrag dat op onze rekening bij
ABN AMRO Bank N.V. staat. De rest van het bedrag
(10%) houden we.
• Overlijdt de verzekerde nadat de helft van de tijd van
deze verzekering voorbij is?
Dan is de uitkering het hele bedrag dat op onze
rekening bij ABN AMRO Bank N.V. staat.
Let op: Overlijdt de verzekerde voor het eind van deze
verzekering? Dan is er een situatie mogelijk waarin we de
uitkering niet kunnen betalen, of niet helemaal. We zetten
het geld op onze rekening bij ABN AMRO Bank N.V. Maar
kan de bank het geld niet aan ons terugbetalen, of niet
helemaal? Bijvoorbeeld omdat de bank failliet gaat? Dan
betalen we de uitkering niet, of niet helemaal.

5. Hebt u deze verzekering om later een
lijfrente te kopen?
Dit hoofdstuk geldt alleen als u of uw nabestaanden de
uitkering uit deze verzekering moeten gebruiken om een
lijfrente te kopen (Afdeling 3.7 Wet op de Inkomstenbelasting 2001). Of dat zo is, staat op de polis.
a. U of uw nabestaanden moeten een lijfrente kopen
Als we uitkeren, moeten u of uw nabestaanden van dit
bedrag een lijfrente kopen. U of uw nabestaanden mogen
niets doen waardoor u of uw nabestaanden deze verzekering op een andere manier gaan gebruiken dan voor een
lijfrente.
b. Wilt u het soort lijfrente veranderen?
Wilt u het soort lijfrente veranderen? Dan moet u dit ons
een maand voor het einde van de verzekering laten weten.
Stuur ons hierover een brief.
c. U mag niet eerder stoppen
U mag de verzekering niet eerder stoppen.
d. U mag deze verzekering niet aan een ander geven
U kunt deze verzekering niet aan een ander geven. U
kunt deze verzekering ook niet op een andere manier
aan iemand geven, in ruil voor iets anders. U mag deze
verzekering ook niet als zekerheid voor bijvoorbeeld een
lening gebruiken.
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e. Verdergaan bij een andere verzekeraar
U of uw nabestaanden kunnen de uitkering gebruiken
om bij een andere verzekeraar of bank verder te gaan of
een lijfrente te kopen. Maar let op: we vragen u of uw
nabestaanden dan wel om een aantal verklaringen te
ondertekenen. We dragen het geld pas over als u of uw
nabestaanden al deze verklaringen ondertekend hebben.

