Voorwaarden voorlopige dekking bij de ABN AMRO Risicoverzekering
Waarvoor zijn deze voorwaarden?
Deze voorwaarden horen bij de voorlopige dekking van de overlijdensrisicoverzekering van ABN
AMRO Levensverzekering N.V. In deze voorwaarden staan de regels waaraan wij ons moeten houden
en waaraan u zich moet houden. Om u aan de voorwaarden te kunnen houden, is het nodig dat u ze
kent en begrijpt. Lees de voorwaarden daarom helemaal.
Wat is het doel van de voorlopige dekking?
Nadat ABN AMRO Bank N.V. de ondertekende offerte heeft gekregen, beslist ABN AMRO
Levensverzekering N.V. of u de ABN AMRO Risicoverzekering mag sluiten op basis van deze
offerte. U krijgt wel alvast een voorlopige dekking. Dus onmiddellijk nadat ABN AMRO Bank N.V.
uw ondertekende offerte heeft gekregen, bent u verzekerd met de voorlopige dekking. Met deze
voorlopige dekking bent u verzekerd als een verzekerde door een ongeval overlijdt. Dan krijgt u
maximaal EUR 160.000 maar niet meer dan het bedrag dat u heeft verzekerd.
Hoe lang duurt de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking duurt maximaal 30 dagen. De voorlopige dekking stopt als u de polis van de
overlijdensrisicoverzekering heeft ontvangen. Of als we hebben besloten dat u de verzekering niet mag
afsluiten; u hoort dit zo snel mogelijk.
1. Wat is een ongeval?
Met deze voorlopige dekking bent u verzekerd als de verzekerde door een ongeval overlijdt. Een
ongeval is een gebeurtenis waarbij de verzekerde overlijdt door geweld dat van buiten komt dat hij
niet verwachtte en niet wilde. Als de verzekerde stikt of verdrinkt, is dat ook een ongeval.
Een ziekte is geen ongeval. De verzekering geldt dus niet als de verzekerde overlijdt door een ziekte.
De verzekering geldt ook niet als de verzekerde overlijdt door een operatie.
De verzekering geldt wel als de verzekerde een ongeval krijgt tijdens deze voorlopige dekking, een
operatie nodig heeft en dan door de operatie overlijdt.
2. Wanneer betalen we niet?
• We betalen niet als de verzekerde of iemand die belang heeft bij de verzekering het ongeval
met opzet heeft veroorzaakt. Dus als de verzekerde of die ander iets deed of juist niet deed met
de bedoeling om een ongeval te veroorzaken. Of als zij zeker wisten dat er een ongeval door
zou ontstaan.
• We betalen niet als het ongeval is veroorzaakt door:
o zelfmoord,
o vrijwillige verminking,
o een vechtpartij, behalve als de verzekerde kan bewijzen dat hij zich alleen verdedigde,
o te veel gebruik van alcohol of drugs,
o te veel gebruik van medicijnen, behalve als dat moest van de dokter,
o gevaarlijke sporten waarvan wij nog nooit hebben gehoord,
o een weddenschap of een uitdaging.
• We betalen niet als het ongeval is veroorzaakt door een atoomkernreactie, behalve als u in het
ziekenhuis werd bestraald.
• We betalen niet als het ongeval is veroorzaakt door een oorlog, door een demonstratie met
geweld of door acties van leger of politie.
• We betalen niet als het ongeval is veroorzaakt door grove schuld of verregaand roekeloos
gedrag van de verzekerde. Of van iemand anders die belang heeft bij de verzekering.

3. Voor wie betalen we niet?
Heeft de verzekerde een beroep, een sport of een hobby die hieronder staat? En overlijdt hij als gevolg
van het werk, de sport of de hobby? Dan betalen we niet.
• Glazenwasser, gevelreiniger, stellingbouwer, steigerbouwer, schoorsteenveger.
• Explosievenopruimingswerker, mijnopruimingswerker, springstofspecialist, chauffeurs en
monteurs van explosieven.
• Militairen die vliegen in militaire vliegtuigen of helicopters
• Mensen die vliegen in helicopters, ultralightvliegtuigen en reclamevliegtuigen
• Instructeur van experimentele vliegtuigen
• Parachutist
• Duiker
• Ondergrondse mijnwerker
• Brandweerman
• Journalist en persfotograaf in oorlogsgebieden
• Stuntman
• Circusartiest
• Bergbeklimmer en berggids
• Autocoureur en motorcoureur
• Mensen die werken bij een raffinaderij
• Mensen die werken op een booreiland
Twijfelt u of we voor u betalen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0900 0024 (EUR 0,10 per
minuut). U kunt ons 7 dagen per week bellen, 24 uur per dag.
4. Begin en einde van de voorlopige dekking
De voorlopige dekking begint op de datum dat we de ondertekende offerte van u hebben gekregen.
Vanaf dat moment duurt de voorlopige dekking maximaal 30 dagen.
Wilt u de verzekering pas over meer dan 30 dagen laten ingaan? Dan begint de voorlopige dekking 30
dagen voor deze ingangsdatum.
De voorlopige dekking stopt in de volgende gevallen:
• Als we u de verzekeringspolis van de overlijdensrisicoverzekering hebben gestuurd.
• Als we hebben besloten dat u de verzekering niet krijgt.
• Als u ons laat weten dat u de overlijdensrisicoverzekering toch niet wilt.
• Als De Nederlandsche Bank zegt dat er in Nederland oorlog is.
5. Uw huisarts mag ons informatie geven
Overlijdt een verzekerde door een ongeval? En moeten wij een bedrag betalen? Dan mag de huisarts
van de verzekerde alle informatie geven die onze medische adviseur nodig heeft. Hiervoor geeft u
toestemming bij het accepteren van de offerte.

