Algemene voorwaarden van verzekeringen – KO 2004
Artikel 1 – Definities
In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Koopsom:
Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering.
1.2 Maatschappij:
De op de polis vermelde maatschappij.
1.3 Gevolmachtigd agent:
DSB Assuradeuren B.V.; verrichtende alle werkzaamheden namens en in opdracht van de
maatschappij.
1.4 Maandpremie:
Een maandelijkse betaling van de premie welke bij aanvang van de verzekering overeengekomen
wordt.
1.5 Premievervaldag:
De dag waarop een te betalen premie verschuldigd is.
1.6 Verzekeringnemer:
Degene die deze verzekeringsovereenkomst met de maatschappij is aangegaan of zijn
rechtsopvolger.
1.7 Verzekerde 1:
Dezelfde persoon als verzekeringnemer en waarvoor tevens geldt dat hij/zij degene is op wiens leven
de verzekering is gesloten.
1.8 Verzekerde 2:
Degene op wiens leven deze verzekering is gesloten.

Artikel 2 – Grondslag van de verzekering
2.1 De rechten en plichten uit de verzekeringsovereenkomst blijken mede uit de polis.
2.2 De door of namens verzekeringnemer/verzekerde 1 en/of verzekerde 2 verstrekte inlichtingen en
gedane verklaringen die nodig zijn voor het juist beoordelen van het te verzekeren risico bij het
aangaan van de verzekering, onder meer met betrekking tot hun ware leeftijd of gezondheid, vormen
de grondslag van de verzekering.
2.3 De door verzekerde(n) aan de maatschappij verstrekte opgaven en gedane verklaringen,
gezondheidsverklaring(en) en keuringsrapport(en), vormen de grondslag van deze overeenkomst tot
verzekering en worden geacht daarvan een onderdeel uit te maken. In geval van verzwijging waaronder begrepen het doen van in enig opzicht verkeerde, onvolledige en onwaarachtige opgaven
en verklaringen, waarvan, naar verzekerde wist of behoorde te weten, de beoordeling van de
maatschappij of en zo ja onder welke voorwaarden de verzekering zou zijn afgesloten, (mede) afhing behoudt de maatschappij zich het recht voor de verzekeringsovereenkomst te doen eindigen, de
uitkering krachtens deze verzekering te verlagen dan wel niet te verlenen overeenkomstig de
wettelijke regeling terzake.

Artikel 3 – Ingangsdatum van de verzekering
De verzekering gaat in op de afgiftedatum van de polis. U hebt tot twee weken na afgifte van de polis
de mogelijkheid de verzekering per direct schriftelijk op te zeggen, onder verrekening van de premie
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voor reeds gelopen risico door de maatschappij. De dekking gaat in zodra de koopsom, dan wel de
eerste premie is betaald en de polis is uitgereikt. Over de periode van aanvraag tot afgifte van de polis
is er geen dekking.

Artikel 4 – Premie
4.1 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
4.2 Indien de premie niet binnen 42 dagen na de premievervaldag is voldaan, zal de dekking worden
opgeschort. De verzekeringnemer zal hiervan schriftelijk worden bericht.
4.3 Indien de premie niet binnen 52 dagen na de premievervaldag is voldaan, kan de maatschappij
overgaan tot beëindiging van de verzekering. Als de verzekering is beëindigd, zal daarvan schriftelijk
bevestiging worden gedaan.

Artikel 5 – Omvang van de verzekering
5.1 Deze verzekering heeft ten doel bij overlijden van verzekerde vóór de einddatum van de
verzekering uitkering te verlenen ter grootte van het verzekerd bedrag.
5.2 De maatschappij is over uitkeringen, die geschieden na de datum van opeisbaarheid, niet tot
enige rentevergoeding verplicht.

Artikel 6 – Uitsluitingen
De maatschappij is de uitkering bij overlijden van een verzekerde niet verschuldigd als:
a. de verzekerde overlijdt als gevolg van deelname aan gevechtshandelingen als militair, anders dan
in wettige krijgsdienst van het land van zijn nationaliteit;
b. het overlijden het gevolg is van zelfdoding of een poging daartoe, tenzij twee jaar zijn verlopen na
het ingaan van de dekking. In die gevallen waarin minder dan twee jaar voor het overlijden van de
verzekerde het verzekerd bedrag is verhoogd, zal voor de verhoging deze regeling van toepassing
zijn;
c. de verzekerde door een misdrijf en/of opzettelijke nalatigheid van een begunstigde(n) om het leven
is gekomen; één en ander voorzover de uitkering deze begunstigde(n) ten goede zou komen;
d. verzekerde overlijdt ten gevolge van atoomkernreacties en/of radioactiviteit, tenzij toegepast bij
medische behandeling van verzekerde.

Artikel 7 – Uitkering
De maatschappij is eerst gehouden tot het doen van een uitkering wanneer door haar de hieronder
genoemde stukken zijn ontvangen, respectievelijk aan de hieronder genoemd procedure bij opeisen
van overlijdensuitkeringen is voldaan.
7.1 Verplichtingen bij overlijden
In ieder geval dient overgelegd te worden:
a. de originele polis;
b. een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand.
7.2 Procedure bij opeisen van overlijdensuitkeringen
a. Na overlijden van een verzekerde moet daarvan binnen 30 dagen bericht worden gezonden aan de
gevolmachtigde agent. De meldingen kunnen schriftelijk worden ingediend op het
correspondentieadres als op de voorzijde van de polis vermeld.
b. Bewijs van overlijden in de vorm zoals bepaald door de maatschappij moet zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 90 dagen, worden gegeven.
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Enig recht op verhaal vervalt indien niet binnen 12 maanden nadat het standpunt van de maatschappij
definitief is geworden, schriftelijk beroep tegen het standpunt is aangetekend (een en ander te
berekenen vanaf de datum waarop het standpunt van de maatschappij bekend is gemaakt).

Artikel 8 – Verval van rechten
Alle vorderingen op de maatschappij vervallen na verloop van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag
waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden, tenzij de maatschappij om redenen van billijkheid
anders beslist.

Artikel 9 – Begunstiging
Het uit hoofde van de verzekering verschuldigde zal worden uitgekeerd aan de op de polis vermelde
begunstigde. Indien de kredietmaatschappij begunstigde is en de kredietmaatschappij niets meer te
vorderen heeft op de verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zal de uitbetaling geschieden aan de
erfgenamen van de verzekeringnemer.

Artikel 10 – Tussentijdse wijziging
Elke tussentijdse wijziging op de verzekeringsovereenkomst is slechts mogelijk met toestemming van
de kredietmaatschappij, tenzij deze niets meer te vorderen heeft op de verzekeringnemer en/of
verzekerde(n).

Artikel 11 – Oorlogsrisico
11.1 Vanaf het tijdstip, waarop in de toekomst in gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden
een actieve oorlogstoestand intreedt, geldt, dat de verzekerde uitkering is verminderd met 10% van de
op dat tijdstip op deze polis vermelde verzekerde uitkering.
11.2 Aan het einde van het boekjaar waarin het einde van de actieve oorlogstoestand wordt
vastgesteld, berekent de maatschappij het door de oorlog veroorzaakte extra sterfteverlies en de
waarde van de gezamenlijke kortingen. Indien en voor zover de waarde van de kortingen het extra
sterfteverlies overschrijdt, zal de maatschappij binnen 9 maanden na het einde van dat boekjaar
alsnog overgaan tot gehele of gedeeltelijke uitkering van de ingehouden kortingen.
11.3 Wanneer ten genoegen van de maatschappij kan worden aangetoond dat de verzekerde zich
gedurende de actieve oorlogstoestand niet bevond in het Rijksdeel van Nederland waarin sprake was
van de actieve oorlogstoestand, zullen de voorgaande leden van dit artikel geen toepassing vinden.
11.4 De aanwezigheid, zomede de tijdstippen van intreding en beëindiging van een actieve
oorlogstoestand worden bindend vastgesteld door de Pensioen- en Verzekeringskamer.
11.5 Ingeval van oorlog of een andere buitengewone omstandigheid, kan de uitbetaling van een
verzekerd bedrag eveneens onderworpen zijn aan eventuele door de overheid getroffen maatregelen.

Artikel 12 – Einde van de verzekering
Onverminderd het overige bepaald in deze polisvoorwaarden wordt de verzekeringsovereenkomst
krachtens deze polis beëindigd op één van de volgende tijdstippen:
a. op de einddatum die op de polis vermeld is;
b. de datum waarop verzekerde 70 jaar wordt.

Artikel 13 – Duplicaatpolis
Indien ten genoege van de maatschappij wordt aangetoond dat de polis vernietigd is of verloren is
gegaan, kan de maatschappij op door haar te stellen voorwaarden een duplicaatpolis afgeven, waarbij
de oorspronkelijke polis vervalt.
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Artikel 14 – Verzekeringsgebied
De dekking is van kracht in de gehele wereld.

Artikel 15 – Berichtgeving
Waar deze voorwaarden aan de maatschappij het recht geven of de verplichting opleggen om een
bericht aan een bij de verzekering belanghebbende te zenden, teneinde enig rechtsgevolg teweeg te
brengen, dient hij/zij zulks schriftelijk te doen.

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering c.q. financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele
andere gegevens gevraagd. Deze worden door de gevolmachtigd agent verwerkt ten behoeve van het
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren
van activiteiten die gericht zijn op vergroting van het klantenbestand. De registratie is aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) te Den Haag.

Artikel 17 – Geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil, voortvloeiende uit of
verband houdende met deze levensverzekering kan – indien overleg met de maatschappij geen
oplossing biedt – voorgelegd worden aan:
a. de bevoegde rechter te Alkmaar, danwel
b. de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Ombudsman Verzekeringen, Postbus 93560, 2509
AN te Den Haag.
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