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Voorwaarden
Lijfrente GarantiePolis LGP-1102
Artikel 1
Begripsomschrijvingen

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

ABN AMRO Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te
Zwolle, kantoorhoudende Grote Voort 261-287, 8041 BL
Zwolle.
Bank

2.2 De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het

Nederlandse recht.
2.3 Aan de overeenkomst liggen ten grondslag de opgaven die
door of vanwege de verzekeringnemer en de verzekerde voor
het sluiten, wijzigen, of in kracht herstellen van de
overeenkomst zijn gedaan. Bij gebleken onjuiste opgaven van
de leeftijd of het geslacht van de verzekerde(en) zal de lijfrente,
bij handhaving van de overeengekomen koopsom en onder
verrekening van de reeds gedane uitkeringen, worden aangepast
op basis van de werkelijke leeftijd of het juiste geslacht.

ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam.
2.4 Verzwijging, alsmede onjuiste of onvolledige

Het tijdsevenredige deel van een nog niet vervallen lijfrente
termijn, bij overlijden van de verzekerde.

beantwoording van gestelde vragen zullen voor de verzekeraar
uitsluitend dan geen aanleiding vormen zich op de
vernietigbaarheid van de overeenkomst te beroepen, indien de
verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde aantoont dat
niet bewust is gehandeld en de verzwijging of onjuiste
voorstelling van feiten van geen belang waren voor de
beoordeling van het risico.

Verzekeringnemer

2.5 De in de polis vermelde bedragen luiden in euro’s.

De (rechts-)persoon die de verzekeringsovereenkomst is
aangegaan, of diens rechtsopvolger. In deze voorwaarden wordt
hieronder tevens begrepen de (rechts-)persoon die tezamen met
de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst is
aangegaan.

Artikel 3
Aanvang van de verzekering
3.1 De verzekeringsovereenkomst gaat in op de in de polis

Lijfrente

De aanspraak krachtens de verzekeringsovereenkomst op
periodieke uitkeringen.
Slotuitkering

Verzekerde(n)

De perso(o)n(en) op wiens leven de lijfrenteverzekering is
gesloten.

vermelde ingangsdatum, tenzij schriftelijk tussen
verzekeringnemer en verzekeraar anders is overeengekomen. Er
kunnen slechts rechten aan deze polis worden ontleend nadat de
premie is voldaan.
3.2 Indien sprake is van een nieuw afgesloten verzekering heeft

Begunstigde(n)

Degene(n) aan wie de uitkering van de lijfrentetermijnen dient
te geschieden.

de verzekeringnemer het recht de verzekeringsovereenkomst
binnen dertig dagen na afgifte van de polis schriftelijk op te
zeggen. De verzekeraar zal alsdan de reeds betaalde premie
restitueren onder aftrek van eventueel gemaakte kosten.

Echtgenoot

De man of vrouw die ten tijde van het overlijden of ten tijde van
de uitkering is gehuwd. Hieronder wordt tevens begrepen de
man of vrouw die een geregistreerd partnerschap heeft.

3.3 Indien de verzekeringnemer niet binnen dertig dagen na

Kinderen

De kinderen die ten tijde van het overlijden of ten tijde van de
uitkering in een familierechtelijke betrekking staan.

Artikel 4
Omvang van de verzekering
4.1 De verzekering omvat de uitkering van lijfrentetermijnen

Erfgenamen

zoals aangegeven op de polis(bladen), zolang de verzekerde(n)
in leven is (zijn), doch uiterlijk tot de vermelde einddatum.

De personen die krachtens testament of de wet tot de
nalatenschap zijn gerechtigd, daaronder begrepen hun
erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel, ieder in
de verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap, onafhankelijk
van het feit of zij de nalatenschap hebben aanvaard of niet.
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Artikel 2
Grondslag van de verzekeringsovereenkomst
2.1 Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van

onzekerheid als bedoeld in artikel 7.17.1.1 BW, indien en voor
zover bij de totstandkoming van de verzekering het risico zich
nog niet heeft verwezenlijkt, waarbij wetenschap daaromtrent
bij één der partijen bij de overeenkomst buiten beschouwing
wordt gelaten.
Blad 1

ontvangst van de polis anders te kennen geeft, wordt hij geacht
in te stemmen met de inhoud daarvan.

4.2 De verzekeraar zal gedurende de in de polis vermelde

periode het bedrag van de lijfrente ongewijzigd handhaven.
Artikel 5
Administratie- en beheerkosten
5.1 De administratiekosten worden éénmalig in rekening

gebracht. De administratiekosten bedragen bij een looptijd tot
5 jaar EUR 200, voor een looptijd van 5 tot 15 jaar EUR 450 en
bij een looptijd vanaf 15 jaar EUR 700.
5.2 Voor deze verzekering worden geen beheerkosten in

rekening gebracht.
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Artikel 6
Uitoefening van rechten
6.1 De verzekering kan niet worden afgekocht.
6.2 De verzekeringnemer kan zijn rechten krachtens deze polis

niet aan een ander overdragen, tenzij in de polis anders is
vermeld. In dat geval treedt de overdracht eerst in werking
nadat de verzekeraar het schriftelijk verzoek daartoe heeft
ontvangen.
6.3 Indien de beschikkingsbevoegdheid van de

verzekeringnemer is gewijzigd zonder dat dit schriftelijk aan de
verzekeraar is medegedeeld, kan tegenover de verzekeraar –
ongeacht publikatie – geen beroep op deze wijziging worden
gedaan.
6.4 Voor een wijziging van de verzekering kan een schriftelijke

toestemming van de (ex-)echtgenoot worden verlangd in de
situatie dat de verzekeraar kennis heeft genomen van het feit dat
het huwelijk is of zal worden ontbonden.
Artikel 7
Informatieplicht

Zodra de verzekeringnemer of de tot de uitkering gerechtigde
kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een
uitkeringsverplichting kan leiden, is verzekeringnemer verplicht
om verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van
die gebeurtenis. Tevens is de verzekeringnemer of de tot de
uitkering gerechtigde verplicht om binnen redelijke termijn alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die van belang kunnen
zijn voor de beoordeling van de uitkeringsplicht. De verzekeraar
kan weigeren een uitkering te doen wanneer de
verzekeringnemer of de tot de uitkering gerechtigde een van
deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen
van de verzekeraar heeft geschaad.

moment van uitbetaling is overleden, dan gaat zijn recht op
uitbetaling over op zijn erfgenamen. Indien meer begunstigden
op de polis zijn aangetekend, dan komen hoger genummerde
begunstigden eerst in aanmerking nadat alle lager genummerde
begunstigden ontbreken, zijn overleden of weigeren de uitkering
te aanvaarden.
9.3 Gelijkgenummerde begunstigden komen elk voor gelijke
delen in aanmerking, tenzij in de polis anders is vermeld. Is als
begunstigde de verzekeringnemer aangetekend, dan wordt
daaronder – in afwijking van de begripsomschrijving van
artikel 1 – verstaan: uitsluitend de (rechts-)persoon die de
verzekering heeft afgesloten.
9.4 Indien een begunstigde overlijdt voordat de uitkering
waarvoor hij is aangewezen opeisbaar wordt, gaat zijn recht
over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden uitsluitend in het
geval dat de begunstiging overeenkomstig artikel 10 lid 2 door
hem was aanvaard.
9.5 Voor zover geen begunstigde is aangewezen, dan wel de
aangewezen begunstigden ontbreken, overleden zijn of de
uitkering weigeren te aanvaarden, geschiedt de uitkering aan de
verzekeringnemer, respectievelijk aan diens erfgenamen.
9.6 Indien aan twee of meer begunstigden gezamenlijk wordt
uitgekeerd, is de verzekeraar slechts gehouden tot uitkering in
een bedrag tegen gezamenlijke kwijting.
9.7 De bepalingen van dit artikel zijn telkens op iedere termijn
afzonderlijk van toepassing.
Artikel 10
Wijziging begunstiging
10.1 De verzekeringnemer heeft zolang de verzekerde in leven

is het recht de begunstiging te wijzigen.
Artikel 8
Uitkering en bewijsstukken
8.1 De verzekeraar kan de uitkering van lijfrentetermijnen

10.2 Indien de begunstigde met schriftelijke toestemming van

rekening bij een kantoor van de Bank of een andere in
Nederland gevestigde bankinstelling.

de verzekeringnemer schriftelijk aan de verzekeraar heeft
verklaard de begunstiging te aanvaarden, kan de
verzekeringnemer de voor hem uit de verzekeringsovereenkomst
voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met medewerking van
die begunstigde. Wijziging en aanvaarding van de begunstiging
verkrijgen eerst hun werking nadat de verzekeraar het
schriftelijke verzoek daartoe heeft ontvangen.

8.3 Teveel of ten onrechte uitgekeerde lijfrentetermijnen dienen
aan de verzekeraar te worden terugbetaald.

Artikel 11
Oorlogsrisico en andere buitengewone omstandigheden

afhankelijk stellen van een bewijs van in leven zijn van de
verzekerde(n).
8.2 Uitkering van de lijfrentetermijnen vindt plaats op een

8.4 Indien vordering van een lijfrentetermijn niet heeft plaats

gevonden binnen vijf jaren na het opeisbaar worden, is de
verzekeraar niet tot uitkering gebonden.
Artikel 9
Begunstiging
9.1 De verzekeringnemer kan door schriftelijke mededeling aan

de verzekeraar zichzelf of, al dan niet naast zichzelf, één of
meer derden als begunstigden aanwijzen.
9.2 De uitbetaling van opeisbare uitkeringen geschiedt

uitsluitend aan de begunstigde(n) die op het moment van
opeisbaar worden van de uitkering(en) in leven is (zijn). Indien
de begunstigde tussen het moment van opeisbaar worden en het
Blad 2

Als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone
omstandigheden kunnen één of meer relevante artikelen van de
Noodwet Financieel Verkeer van kracht worden. Indien dit het
geval is, dan geldt voor alle op dat moment bestaande
verzekeringen dat de verzekeraar zal handelen overeenkomstig
het door de Minister van Financiën bepaalde in de Noodwet
Financieel Verkeer.
Artikel 12
Wijzigingsrecht van de verzekeraar

Indien krachtens de polis uit te keren bedragen of andere te
ontlenen rechten worden beïnvloed door dwingend
voorgeschreven wettelijke regels, dan heeft de verzekeraar het
recht de verzekering en/of haar voorwaarden te wijzigen zoals
op grond van die regels noodzakelijk is. Bovendien heeft de
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verzekeraar het recht de verzekering tussentijds aan te passen
c.q. niet aan een wijzigingsverzoek te voldoen, indien dit
noodzakelijk is om te (blijven) voldoen aan wettelijke
voorwaarden. Van deze wijzigingen wordt de verzekeringnemer
in kennis gesteld.
Artikel 13
Kosten, inhoudingen en belastingen
13.1 Kosten die na ingang van de verzekering door de

verzekeraar moeten worden gemaakt komen ten laste van
degene(n) voor wie zij, naar het oordeel van de verzekeraar, zijn
gemaakt.
13.2 Alle in verband met deze verzekering bestaande of nog in

te voeren belastingen, premies en/of heffingen, brengt de
verzekeraar in mindering op de lijfrentetermijnen en draagt deze
af aan de rechthebbende(n).
13.3 Voor alle belastingen en heffingen die de verzekeraar met
betrekking tot deze verzekering van overheidswege is
verschuldigd dan wel waarvoor hij wettelijk aansprakelijk kan
worden gesteld, bijvoorbeeld omdat door de verzekeringnemer
inbreuk wordt gemaakt op het onderhoudskarakter van de
verzekering of door hem wordt gehandeld in strijd met de
wettelijke voorwaarden voor de aftrek van premies voor
inkomensvoorzieningen, heeft hij het recht om deze te verhalen
op de verzekeringnemer of op de begunstigde(n). Dit kan
geschieden door een inhouding op het uit te keren bedrag.
Artikel 14
Duplicaatpolis

Bij het verloren gaan van de polis geeft de verzekeraar op door
hem te stellen voorwaarden een duplicaatpolis af. Door de
afgifte van deze duplicaatpolis is de oorspronkelijke polis
vervallen.
Artikel 15
Adres en kennisgeving
15.1 De verzekeringnemer en de begunstigde zelf, wanneer

deze de begunstiging heeft aanvaard, dienen iedere verandering
van hun adres schriftelijk aan de verzekeraar mede te delen.
15.2 Voor correspondentie ter uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar volstaan met de
verzending van een niet-aangetekende brief aan de
belanghebbende, aan diens laatste bij de verzekeraar bekende
adres. De aanwezigheid van een kopie ten kantore van de
verzekeraar strekt tot volledig bewijs van verzending. De
belanghebbende wordt geacht van de inhoud van de brief op de
hoogte te zijn.
Artikel 16
Privacybescherming
16.1 De bij aanvang van de verzekering verstrekte en de

eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door de Bank en de verzekeraar gevoerde
persoonsregistraties. Op deze registratie is het privacyreglement
van de Bank van toepassing.
16.2 De bij aanvang of wijzigen van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de Bank en de verzekeraar
verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het
Blad 3

beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de
voorkoming en bestrijding van fraude. Op deze verwerking van
persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’ van toepassing. De
volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij
het informatiecentrum van:
Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag.
Artikel 17
Klachtenprocedure
17.1 Indien de verzekeringnemer een klacht heeft over de

uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, dan kan hij deze
schriftelijk voorleggen aan de directie van:
ABN AMRO Levensverzekering N.V.
Postbus 10085
8000 GB Zwolle
De klacht zal door de verzekeraar zorgvuldig en discreet
worden behandeld.
17.2 Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de
verzekeringnemer worden opgelost, dan kan de klacht worden
voorgelegd aan:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
17.3 Geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst
zijn onderworpen aan de uitspraak van de in Nederland
bevoegde rechter.
Artikel 18
Slotbepaling

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.

