Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (011105)
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.a Verzekeringnemer:
degene, die de verzekering met de risicodrager sluit, of diens rechtsopvolger(s).
1.b Verzekerde:
de natuurlijke persoon op wiens leven de verzekering is aangegaan en die tevens gedurende de
(gehele) verzekeringsperiode enkel in Nederland woonachtig is.
1.c Begunstigde:
degene aan wie een verzekerd bedrag dient te worden uitgekeerd.
1.d Ongeval:
een tijdens de looptijd van de verzekering plotseling van buiten komend onvrijwillig op het lichaam
van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks en zonder medewerking van andere
oorzaken geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel tengevolge heeft.
1.e Risicodrager:
Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout.
1.f Gevolmachtigde :
DSB Assuradeuren B.V., Postbus 68, 1687 ZH te Wognum, telefoon (0229) 576700, fax (0229)
574646, zijnde de gevolmachtigde van risicodrager en het correspondentieadres voor alle vragen
en informatie over de verzekering. De volmacht is bij de SER geregistreerd onder nummer
1065374GA.

Artikel 2. Grondslag
2.a De door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde aan de gevolmachtigde verstrekte
verklaringen, opgaven en de daarbij overlegde stukken vormen de grondslag van de verzekering
en worden geacht daarmee een geheel uit te maken.
2.b Bij gebleken onjuiste opgave van de leeftijd of het geslacht van verzekerde zal, bij handhaving van
de overeengekomen premie, de uitkering worden aangepast op basis van de werkelijke leeftijd of
het juiste geslacht, tenzij risicodrager bij kennis van de werkelijke leeftijd of het juiste geslacht
geen verzekering zou hebben gesloten.
2.c Ingeval van overige onjuiste of onvolledige opgave zal gevolmachtigde namens risicodrager de
nietigheid van de verzekering kunnen inroepen.

Artikel 3. Aanvang, duur en beëindiging
3.a De verzekering is van kracht vanaf de ingangsdatum, zoals op de polis vermeld.
3.b De verzekeringnemer heeft het recht per aan de gevolmachtigde gericht schrijven de
verzekeringsovereenkomst op te zeggen binnen 14 dagen na de datum waarop de polis werd
ontvangen. Tezamen met het schrijven dient de originele polis meegezonden te worden.
Gevolmachtigde zal in dat geval de integrale premie terugbetalen onder inhouding van EUR 100,aan administratiekosten indien de polis reeds in de administratie was opgenomen. Tevens zal
gevolmachtigde de gemaakte medische keuringskosten in rekening brengen of verrekenen, indien
de kandidaat-verzekerde na een medische keuring zonder extra uitsluitingen of opslagen
geaccepteerd kan worden doch verzekeringnemer hiervan afziet.
3.c De verzekering is aangegaan voor de duur zoals op de polis vermeld. De verzekering eindigt voor
een verzekerde onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde omtrent opzegging en
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beëindiging van de verzekering, wanneer één van de volgende situaties zich voordoet:
1. op de einddatum van de verzekering zoals vermeld op de polis;
ste
2. op de 70 verjaardag van verzekerde;
3. op de datum van overlijden van de verzekerde;
4. indien verzekerde of verzekeringnemer opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft
laten verstrekken;
5. bij niet betaling van de premie aan gevolmachtigde binnen 30 dagen na ingangsdatum en/of
vervaldag.
3.d Verzekeringnemer kan gedurende de looptijd de verzekering na verloop van telkens 5 jaar, te
rekenen vanaf de ingangsdatum, opzeggen per aan de gevolmachtigde gericht schrijven.
Verzekeringnemer dient hierbij een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen. De
opzegging kan eerst kenbaar gemaakt worden na het verstrijken van een periode van 12
maanden, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Tezamen met het schrijven
dient de originele polis of, indien de opzegging pas op een later tijdstip van kracht wordt, een
kopie daarvan, meegezonden te worden.

Artikel 4. Verzekerd risico
Verzekerd is het overlijdensrisico van verzekerde.

Artikel 5. Uitkering
5.a De uitkering bedraagt in geval van overlijden van verzekerde een som, die:
1. indien een gelijkblijvend kapitaal is verzekerd, gelijk is aan het verzekerde bedrag zoals
vermeld op de polis;
2. indien een gelijkmatig dalend kapitaal is verzekerd, gelijk is aan een bedrag, welke wordt
verkregen door het initieel verzekerde kapitaal te delen door de looptijd van de verzekering in
maanden en de uitkomst hiervan te vermenigvuldigen met de resterende looptijd in volle
maanden van de verzekering vanaf de dag van overlijden.
3. indien een annuïtair dalend kapitaal is verzekerd, gelijk is aan een bedrag berekend op basis
van een annuïtair aflossingsschema, berekend conform een op de polis vermeld
rentepercentage.
5.b Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag geschiedt zodra de bewijsstukken, waarvan
gevolmachtigde overlegging verlangt, door hem zijn ontvangen en in orde zijn bevonden.
5.c De uitkering vindt plaats op een rekening bij een bankinstelling in Nederland.
5.d Gevolmachtigde of risicodrager vergoedt geen interest over de periode, gelegen tussen het
opeisbaar worden van een verzekerd bedrag en uitkering daarvan.
5.e Tenzij anders vermeld, luiden de op de polis vermelde bedragen in euro.

Artikel 6. Uitsluitingen en beperkingen
6.a Geen recht op uitkering bestaat, indien:
1. verzekerde bij het ondertekenen van de verzekeringsaanvraag bewust of onbewust onjuiste of
onvolledige informatie heeft verschaft, die voor de beoordeling van het te verzekeren risico
en/of de persoon van verzekerde van belang kan zijn, ;
2. het schadegeval het gevolg is van een gebeurtenis, die aan opzet of grove schuld van
verzekerde, of van iemand die bij de verzekering belang heeft, kan worden toegerekend;
3. het overlijden het gevolg is van zelfmoord binnen de eerste 24 maanden van deze
overeenkomst;
4. verzekerde bij het afsluiten van de verzekering jonger was dan 18 jaar, resp. ouder was dan
64 jaar;
5. de verschuldigde premie niet binnen 30 dagen, nadat deze betaald had moeten worden, is
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voldaan;
6. het overlijden geheel of ten dele, direct of indirect een gevolg is van deelneming aan enige
niet-Nederlandse krijgsmacht of gewapende dienst;
7. het overlijden het gevolg is van een atoomontploffing in het algemeen, alsook straling; tenzij
toegepast bij medische behandeling van de verzekerde;
8. het overlijden het gevolg is van een ongeval, dat verband houdt met zijn deelneming aan
lucht- of ruimtevaart, behalve indien verzekerde hieraan deelnam om als passagier te worden
vervoerd.
9. blijkt, dat op de aanvangsdatum van de verzekering de situatie zoals weergegeven in de
stukken bedoeld in artikel 2.a, dermate veranderd is, dat gevolmachtigde namens risicodrager
het risico niet of onder andere voorwaarden zou hebben geaccepteerd. Verzekeringnemer of
verzekerde is verplicht een dergelijke verandering direct schriftelijk aan gevolmachtigde te
melden.
10. het schadegeval (mede) kan worden toegerekend aan gebruik door verzekerde van alcohol,
verdovende middelen, bedwelmende, opwekkende en soortgelijke middelen of het gebruik
door verzekerde van niet door een arts voorgeschreven geneesmiddelen of niet
voorgeschreven doses van geneesmiddelen;
11. het schadegeval ontstaat of wordt bevorderd of verergerd door -hetzij direct, hetzij indirectgewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, terreur of muiterij.
Voor betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen, die door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981;
6.b Overlijdt verzekerde als gevolg van opzet of grove schuld van een begunstigde dan is
gevolmachtigde of risicodrager nimmer gehouden tot het doen van enige uitkering voor zover de
uitkering aan die begunstigde ten goede zou komen.
6.c Indien gevolmachtigde redelijkerwijs kan vermoeden, dat verzekerde is overleden als gevolg van
een in dit artikel genoemde oorzaak of omstandigheid, heeft hij het recht zich op dit punt eerst
klaarheid te doen verschaffen alvorens enige uitkering te doen.

Artikel 7. Oorlogstoestand
7.a Indien in enig gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden een actieve oorlogstoestand
intreedt, zullen vanaf dat tijdstip de verzekerde bedragen zijn teruggebracht tot 90% van de op dat
moment verzekerde bedragen, ongeacht of verzekerde op dat tijdstip al dan niet in krijgsdienst is.
7.b Het in 7.a bepaalde wordt niet geacht in werking te zijn getreden, indien binnen 6 maanden na
beëindiging van de actieve oorlogstoestand, doch uiterlijk bij het opeisbaar worden van enig bij
deze verzekering verzekerd bedrag, ten genoegen van gevolmachtigde wordt aangetoond, dat
verzekerde op het in 7.a bedoelde tijdstip en verder tijdens de gehele duur van de actieve
oorlogstoestand verblijf hield op het grondgebied van één of meer staten, welke gedurende die tijd
niet in oorlog zijn geweest en op wier grondgebied evenmin gedurende die tijd oorlogshandelingen
hebben plaatsgevonden.
7.c De gevolmachtigde zal, uiterlijk 9 maanden na het einde van het boekjaar waarin de in 7.a
bedoelde oorlogstoestand is beëindigd, op de groep verzekeringen, waarop deze of in hoofdlijnen
daarmee overeenstemmende oorlogsrisicobepalingen in werking zijn getreden, de reeds
ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde
kortingen geheel of gedeeltelijk laten vervallen, één en ander voorzover de aan het eind van
bedoeld boekjaar berekende waarde op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te stellen
extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt.
7.d De aanwezigheid, zomede de tijdstippen van intreden en beëindiging van een actieve
oorlogstoestand, als bedoeld in 7.a zullen bindend worden vastgesteld door de Nederlandsche
Bank.
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Artikel 8. Rechten van verzekeringnemer
Verzekeringnemer heeft, zolang verzekerde in leven is, het recht om:
8.a de begunstiging, tenzij deze is aanvaard, te wijzigen door middel van een daartoe strekkende
schriftelijke mededeling aan gevolmachtigde, welke de wijziging aantekent op de polis. Na het
overlijden van verzekeringnemer gaat het recht om de begunstiging te wijzigen niet op zijn
rechtsopvolger(s) over.

Artikel 9. Schademelding
Overlijden van een verzekerde dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, nadat een
mogelijke aanspraak op schade uitkering is ontstaan, schriftelijk aan gevolmachtigde gemeld te
worden. Gevolmachtigde zal de schademelding namens risicodrager toch in behandeling nemen,
indien aangetoond kan worden, dat door overmacht de melding niet binnen deze gestelde periode kon
worden gedaan.

Artikel 10. Onterechte betalingen
Gevolmachtigde is namens risicodrager gemachtigd te allen tijde ten onrechte betaalde vergoedingen
terug te vorderen.

Artikel 11. Verval van rechten
11.a

Indien opvordering van een opeisbaar verzekerd bedrag dan wel overlegging van de in 5.b
bedoelde stukken niet heeft plaatsgevonden binnen 5 jaar na het opeisbaar worden, is
gevolmachtigde of risicodrager niet tot uitkering gehouden.

11.b

Elk recht op uitkering vervalt na het verstrijken van 1 jaar, nadat gevolmachtigde namens
risicodrager haar standpunt schriftelijk aan rechthebbende bekend heeft gemaakt, tenzij
rechthebbende binnen dit jaar dit standpunt heeft aangevochten.

Artikel 12. Begunstiging en aanvaarding
12.a

Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag geschiedt aan de daarvoor op de polis
vermelde begunstigde(n).
1. In geval meer begunstigden zijn aangewezen komen hoger genummerde begunstigden
eerst in aanmerking, indien alle lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden
zijn of de uitkering geweigerd hebben.
2. Gelijk genummerde begunstigden komen elk voor gelijke delen in aanmerking, tenzij op
de polis anders is vermeld. Gevolmachtigde is echter gerechtigd tot uitkering in één
bedrag tegen gezamenlijke kwijting, zonder in dat geval aansprakelijk te zijn voor de
wijze, waarop de verdeling onderling plaats vindt.
3. Indien een begunstigde overlijdt voordat de uitkering, waarvoor hij is aangewezen,
opeisbaar wordt gaat zijn recht niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.
4. Voorzover geen begunstigde is aangewezen, dan wel de aangewezen begunstigden
ontbreken, overleden zijn of de uitkering weigeren te aanvaarden, geschiedt de uitkering
aan verzekeringnemer. Is deze overleden dan geschiedt de uitkering aan diens
erfgenamen. In het geval erfgenamen ontbreken, geschiedt de uitkering aan andere
rechtverkrijgenden onder algemene titel.

12.b

Een begunstigde kan de begunstiging slechts aanvaarden door middel van een daartoe
strekkende, door hemzelf en verzekeringnemer ondertekende, schriftelijke mededeling aan
gevolmachtigde, die de aanvaarding aantekent op de polis.
1. Indien een begunstiging aldus is aanvaard kan verzekeringnemer zijn uit de verzekering
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2.

voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met medewerking van begunstigde, die aldus
heeft aanvaard.
Indien de premie niet tijdig is betaald geeft gevolmachtigde daarvan kennis aan
begunstigde, die aldus heeft aanvaard, en deze is dan gerechtigd de betaling voort te
zetten.

Artikel 13. En-bloc bepaling
Risicodrager heeft het recht de voorwaarden van dezelfde soort als deze verzekering en-bloc te
wijzigen. Risicodrager heeft dan ook het recht deze verzekering aan de nieuwe voorwaarden aan te
passen met ingang van een door risicodrager vast te stellen datum. Wijzigingen worden door
gevolmachtigde aan verzekeringnemer kenbaar gemaakt. Voor verzekeringen krachtens welke een
uitkering wordt gedaan, zal de herziening van de voorwaarden eerst van kracht worden zodra de
uitkering is beëindigd. Verzekeringnemer wordt van de wijzigingen in kennis gesteld en geacht
hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na de kennisgeving gevolmachtigde schriftelijk
heeft bericht niet akkoord te gaan. Indien verzekeringnemer dit aan gevolmachtigde heeft
meegedeeld, vervalt de verzekering op de door de risicodrager vastgestelde datum voor de wijziging
van de voorwaarden. Gevolmachtigde zal in dit geval het onverdiende deel van de premie terug
betalen. De berekening van de terugbetaling geschiedt in dat geval zoals omschreven in artikel 14. De
mogelijkheid van opzegging van de verzekering door de verzekeringnemer geldt niet indien de
wijziging van de voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen en/of indien de
wijziging een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Artikel 14. Premierestitutie:
Indien de verzekering eindigt op grond van artikel 3.d of op grond van artikel 13, dan wordt
overgegaan tot restitutie van het niet verdiende deel van de premie.
Gevolmachtigde zal in dat geval restitutie van premie verlenen conform de 78-methode, welke
methode als volgt luidt:
(n-t)(n-t+1) / n(n+1), waarbij ‘n’ staat voor de contractuele looptijd van de verzekering in maanden en
‘t’ voor het aantal volle maanden gelegen tussen de ingangsdatum van de verzekering en de datum
van voortijdige beëindiging.
Een gedetailleerde tabel waarmee het restitutiebedrag berekend kan worden is bij de gevolmachtigde
beschikbaar.
Uitsluitend indien opzegging geschiedt volgens het gestelde in artikel 3.d en plaatsvindt in de eerste
periode van 5 jaar, zal op het restitutiebedrag tevens 7,5% aan kosten ingehouden worden.

Artikel 15. Verhaal van kosten en belastingen
Alle kosten, anders dan medische kosten, verbonden aan de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst of aan de uitoefening van enig daarbij toegekende bevoegdheid komen
voor rekening van verzekeringnemer of belanghebbende. Onder kosten worden mede verstaan
belastingen op premies en/of uitkeringen en rente.

Artikel 16. Geschillen en kennisgeving
16.a

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

16.b

Voor klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u zich tot gevolmachtigde wenden of
tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, postbus 93560, 2509 AN te Den Haag.

16.c

Iedere kennisgeving naar verzekeringnemer gedaan op zijn laatste bij gevolmachtigde bekend
gemaakte adres, wordt geacht geldig te zijn.
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Artikel 17. Privacystatement
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te
overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door gevolmachtigde en risicodrager
gevoerde persoonsregistratie. Deze persoonsgegevens kunnen eveneens deel uitmaken van de in
verenigingsverband gevoerde informatiesystemen, bedoeld voor een verantwoordelijke acceptatie van
nieuwe verzekeringen. Op deze registratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing.

Artikel 251 Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is,
indien u bij het aanvragen van deze verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt. Uw plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor gevolmachtigde en
risicodrager van belang kan zijn voor beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon
van de aanvrager en/of verzekerde. Het gevolg van onjuiste of onvolledige opgave, ook al was
u zich niet bewust, is dat gevolmachtigde namens risicodrager zich op ongeldigheid van de
overeenkomst kan beroepen en schadevergoeding kan weigeren.
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