Algemene Voorwaarden Levensverzekering AV 9804
1 INLEIDING
De voorwaarden bestaan uit algemene en bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden
regelen de rechten en plichten die op de gehele verzekeringsovereenkomst betrekking hebben en op
alle afgesloten dekkingen van toepassing zijn. De bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op deze
algemene voorwaarden en omschrijven specifiek per dekking welke risico's zijn verzekerd, welke
rechten en plichten per dekking van toepassing zijn en wat per dekking is uitgesloten. De algemene
voorwaarden en bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de polis.

2 DEFINITIES
2.01 DSB Leven. De verzekeraar Dirk Scheringa Beheer Leven N.V., gevestigd en kantoor houdende
Kerkstraat 79c, postbus 17, 1687 ZH te Wognum.
2.02 Polis. Het schriftelijke stuk waarin de verzekeringsovereenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, is neergelegd.
2.03 Verzekeringnemer. Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met DSB
Leven is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de polis.
2.04 Begunstigde. Persoon of rechtspersoon waaraan de uitkering van enig verzekerd bedrag dient
te geschieden.
2.05 Verzekerde. Degene op wiens leven de dekking van toepassing is en als zodanig staat vermeld
op de polis.

3 GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST
De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de door verzekeringnemer en/of verzekerde aan DSB
Leven verstrekte inlichtingen en verklaringen, gedaan met het oog op het afsluiten van de verzekering.
Verzwijging, verkeerde of onwaarachtige opgave van feiten en/of omstandigheden, waarvan
verzekeringnemer en/of verzekerde wist of behoorde te weten dat deze gegevens voor DSB Leven
van belang waren bij het aangaan van de verzekering, verschaft DSB Leven de bevoegdheid de
verzekering aan te passen en/of te beëindigen, een en ander overeenkomstig de wettelijke regeling
terzake.

4 ADRESWIJZIGING
De verzekeringnemer is verplicht een wijziging van zijn adres zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DSB
Leven door te geven. Mededelingen van DSB Leven verricht aan het laatst bekende adres van
verzekeringnemer worden geacht hem te hebben bereikt; verzekeringnemer wordt geacht in dat geval
van de mededeling kennis te hebben genomen.

5 GESCHILLEN
5.01 Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
5.02 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 Levensverzekering, Postbus 93560, 2509 AN te Den Haag.
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6 VERWERKING PERSOONSREGISTRATIE
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering c.q. financiële dienst verstrekte
persoonsgegevens worden door ons, respectievelijk een tot onze groep behorende rechtspersoon,
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomst(en) en/of
financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de
voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het
cliëntenbestand. De registratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
te Den Haag.

7 BETALINGSREGELS
7.01 Eenmalige betaling. Voor een verzekering met een eenmalige betaling is de gehele premie
verschuldigd per de ingangsdatum van de verzekering.
7.02 Periodieke premiebetaling. Voor een verzekering met periodieke premiebetaling is de eerste
premie, vermeerderd met eventuele reeds verschenen premies, verschuldigd bij de afgifte van de
polis. Iedere volgende premie is per de premievervaldatum bij vooruitbetaling verschuldigd.
7.03 Respijttermijn. Iedere premie dient op de datum waarop die verschuldigd is, of uiterlijk 30 dagen
daarna, aan DSB Leven te zijn voldaan. Heeft dit niet plaatsgevonden en is geen uitstel van betaling
overeengekomen tussen verzekeringnemer en DSB Leven, dan eindigt de verzekering, tenzij in de
bijzondere voorwaarden van de verzekering is vastgelegd dat recht bestaat op afkoop of op een
premievrije verzekering. Van een dergelijk verval, afkoop of premievrijmaking zal DSB Leven de
verzekeringnemer schriftelijk informeren.
7.04 Automatische incasso. Indien de verzekeringnemer toestemming heeft gegeven tot
automatisch incasseren van de premie, dient deze zorg te dragen voor voldoende saldo op bank- of
girorekening.
7.05 Betaling van de premie. Elke premiebetaling dient rechtstreeks aan DSB Leven te worden
verricht.

8 DUPLICAAT POLIS
Als de verzekeringnemer aannemelijk kan maken dat de polis verloren is gegaan, kan deze uitsluitend
worden vervangen op door DSB Leven te stellen voorwaarden. Daarbij zal een nieuwe polis worden
afgegeven. Door afgifte van de duplicaatpolis, verliest de oorspronkelijke polis alle waarde.

9 WIJZIGING VAN DE BEGUNSTIGING
Verzekeringnemer heeft gedurende de looptijd van de verzekering het recht de begunstiging te
wijzigen. Deze wijziging kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Geen recht tot wijziging van de
begunstiging is aanwezig indien een aanvraag tot uitkering uit hoofde van de verzekering reeds is
ingediend en door DSB Leven in behandeling is genomen. Een wijziging in de begunstiging is eerst
van kracht, nadat daarvan door DSB Leven aantekening is gemaakt op de polis. Het vorenstaande is
van overeenkomstige toepassing op verpanding van de rechten welke voor verzekeringnemer
voortvloeien uit de verzekering. Indien de begunstigde onder overlegging van de schriftelijke
toestemming van de verzekeringnemer schriftelijk aan DSB Leven heeft verklaard de begunstiging te
aanvaarden, kan de verzekeringnemer de voor hem uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende
rechten slechts uitoefenen met medewerking van de begunstigde die aldus aanvaard heeft. Bij nietbetaling van de premie zal de begunstigde, binnen een door DSB Leven vast te stellen termijn, het
recht hebben de betaling voort te zetten.

AV 9804

Blad 2 van 3

10 (FISCALE) AANSPRAKELIJKHEID
Indien, als gevolg van door de verzekeringnemer of gerechtigde tot uitkeringen verrichte
handeling(en), door DSB Leven enige belasting of heffing verschuldigd wordt of DSB Leven voor een
zodanige belasting of heffing aansprakelijk kan worden gesteld, zal DSB Leven bevoegd zijn het
desbetreffende door haar geschatte bedrag op de waarde van het belegde vermogen en/of
uitkering(en) in mindering brengen en/of niet uit te keren, onverminderd haar recht op verhaal op
degene die de handelingen heeft verricht.

11 VERVALTERMIJN
DSB Leven vergoedt geen interest over de tijd gelegen tussen het opvorderbaar worden van een
uitkering en de daadwerkelijke uitbetaling ervan. Enige (rechts)vordering op DSB Leven vervalt 5 jaar
na het opeisbaar worden van een dergelijke vordering.

12 BEDENKTERMIJN
De verzekeringnemer kan tot 14 dagen na afgifte van de polis, de verzekering zonder kosten en
terugwerkend tot de begindatum schriftelijk annuleren met terugzending van de originele polis en de
daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden.

13 SLOTBEPALING
13.01 De Algemene Voorwaarden Levensverzekering AV 9804 zijn van toepassing, voor zover in de
Bijzondere Voorwaarden van de verzekering daarvan niet wordt afgeweken.
13.02 De Algemene Voorwaarden Levensverzekering AV 9804 en de Bijzondere Voorwaarden van de
verzekering zijn van toepassing, voor zover op de polis daarvan niet wordt afgeweken.
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