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1

INLEIDING

gelijk aan 90% van de verkoopopbrengst van de

6

tot de datum van overlijden opgebouwde frac-

OPBOUW VAN
VERZEKERDE BEDRAGEN

Deze bijzondere voorwaarden hebben betrekking op

ties - exclusief de bonusfracties. In dit geval ver-

Hollands Welvaren. Samen met de op de polis genoem-

vallen de bonusfracties aan verzekeraar. Een

De waarde van de verzekering wordt opgebouwd door

de algemene voorwaarden en de bij de polis opge-

verzoek tot uitkering dient schriftelijk bij verze-

de verzekeri ngnemer via de aankoop van fracties met

nomen clausules vormen zij een geheel.

keraar ingediend te worden, onder overlegging

behulp van maandelijkse premies, en door verzekeraar

Als deze bijzondere voorwaarden strijdig zijn met de

van de originele polis, een kopie van de akte van

via de maandelijkse vergoeding van bonusfracties.

algemene voorwaarden, gelden de bepalingen in deze

overlijden alsmede eventueel andere door ver-

bijzondere voorwaarden. Indien bij de polis echter een

zekeraar verlangde bescheiden.

2

DEFINITIES

2.01

Fractie. De rekeneenheid van deelname in de

9

PREMIES EN PREMIEVRIJMAKING

Hollands Welvaren is een verzekeri ng tegen maandelijkse premiebetaling, al dan niet in combinatie met
aanvullende koopsomstorting(en). De premie is ver-

Nadat een uitkering bij leven of bij overlijden is ver-

omgezet in fracties door dit te delen door de (verhoog-

schuldigd over de gehele duur van de verzekeri ng en

richt, eindigt de verzekeri ng.

de) fractiewaarde per de premieverval datum. Hierbij

kan worden aangepast. De (gewijzigde) maandpremie

wordt normaal afgerond op 1/100-ste gedeelte van een

dient tenminste € 22,50 te bedragen. Het is niet moge-

fractie. Het op deze manier gefinancierde aantal frac-

lijk de premiebetaling te staken voordat de oorspron-

ties wordt bijgeschreven op het totaal aantal fracties in

kelijk overeengekomen duur van de verzekering is ver-

de verzekering.

streken: bij beëindiging van de premiebetaling om een

AFSLUITNORMEN

beleggingen van Hollands Welvaren, waarin de

4.01

De duur van de verzekeri ng is minimaal 5 jaar.

waarde van de verzekeri ng wordt uitgedrukt.

4.02

De premie bedraagt minimaal € 22,50 per

Vanwege het accent op het beleggingselement bij

de verzekeri ng en wordt de afkoopwaarde aan de

maand.

Hollands Welvaren, wordt de uitkering bij overlijden

begunstigde uitgekeerd.

Bonusfractie. Een door verzekeraar toegekende

andere reden dan overlijden van de verzekerde, eindigt

voor de beoogde einddatum lager vastgesteld dan de

extra fractie waarop de verzekeri ngnemer aan-

verkoopopbrengst van de fracties. Daardoor is het voor
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KOSTEN

5.01

Poliskosten. Bij het afsluiten van de verzekeri ng

bonusfracties schrijft verzeker aar maandelijks bij op het

De verzekeringnemer heeft bij de totstandkoming van

Fractiewaarde. De waarde van een fractie of

brengt verzekeraar eenmalig € 11,34 in re-

totaal aantal bonusfracties in de verzekeri ng.

de verzekeri ng de mogelijkheid deze alsnog kosteloos

bonusfractie, uitgedrukt in euro’s.

kening.

spraak maakt op voorwaarde dat de verzekerde

verzekeraar mogelijk bonusfracties toe te kennen die

op de einddatum in leven is.
2.03

worden.

ging beschikbaar is (80% van de brutopremie), wordt

4

2.02

hiertoe dient schriftelijk bij verzekeraar ingediend te

Het gedeelte van de periodieke premie dat voor beleg-

afwijkende clausule is opgenomen, is de inhoud daarvan doorslaggevend.

ter minimaal 20% van de betaalde premies. Een verzoek

10

BEDENKTIJD

de uitkering bij leven op de einddatum verhogen. De

te annuleren door de polis en de daarbij afgegeven
voorwaarden binnen 14 dagen na de afgifte daarvan te

2.04

Einddatum. De bij de totstandkoming van de

5.02

Aankoopkosten. Als de verzekeringnemer frac-

7

BELEGGINGEN

verzekeri ng overeengekomen en op de polis ver-

ties koopt, brengt verzekeraar een bedrag in

melde datum waarop de verzekering eindigt.

rekening ter bestrijding van aankoopkosten

Het bedrag van de premies dat voor belegging beschik-

door de fractiewaarde met 0,75% te verhogen.

baar is, wordt volledig aangewend voor belegging in
solide Nederlandse aandelen. De samenstelling van de

3

3.01

DEKKINGEN VAN
HOLLANDS WELVAREN

5.03

Verkoopkosten. Als de verzekeri ngnemer frac-

beleggingsportefeuille wordt bepaald door verzekeraar

ties of bonusfracties verkoopt, brengt verzeke-

en is variabel. De gerealiseerde koerswinst komt volle-

raar een bedrag in rekening ter bestrijding van

dig tot uitdrukking in de fractiewaarde; overige

Uitkering bij leven. Indien de verzekerde op de

verkoopkosten door de fractiewaarde met 1,5%

opbrengsten zoals dividend komen toe aan verzekeraar.

einddatum in leven is, wordt op die datum een

te verlagen.

bedrag uitgekeerd ter grootte van de opbrengst
van de verkoop van alle fracties, inclusief de

De beleggingen blijven altijd eigendom van verzeke5.04

Beheerkosten. Als vergoeding voor de kosten

bonusfracties, die in de verzekeri ng zijn opge-

van

vermogensbeheer

brengt

bouwd. De uitkering zal worden verricht, nadat

maandelijks een bedrag in rekening ter grootte

is aangetoond dat de verzekerde in leven is op

van 0,0625% van het per het eind van de voor-

de einddatum van de verzekeri ng, en de ori-

afgaande maand opgebouwde aantal fracties

ginele polis alsmede eventueel andere door ver-

en bonusfracties.

raar.

verzekeraar
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AFKOOP

De verzeker ingnemer heeft op ieder moment van de

zekeraar verlangde bescheiden is/zijn overge-

looptijd van de verzekeri ng het recht de verzekering af

legd.

te kopen. De afkoopwaarde is gelijk aan de verkoopopbrengst van de fracties, exclusief de bonusfracties,

3.02

Uitkering bij overlijden. Bij overlijden van de ver-

verminderd met een deel van de aan de totstandko-

zekerde in de periode voor de einddatum van

ming van de verzekeri ng toe te rekenen kosten. Het

de verzekering wordt een bedrag uitgekeerd

bedrag dat bij afkoop wordt uitgekeerd bedraagt ech-

retourneren aan verzekeraar.

