Aanvullende voorwaarden Trivalent Verzekering

Artikel 1 Algemeen.
1. De verzekering onder deze voorwaarden geldt in aanvulling op
de in de polis genoemde hoofdverzekering.
2. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel het vestigen van
een recht op een eenmalige uitkering bij eerste vaststelling van
een der ziekten als omschreven in artikel 2 ter grootte van een bedrag vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.

Belangrijke orgaantransplantatie:
het daadwerkelijk ondergaan van een transplantatie als ontvanger
van hart, hart en long, lever, alvleesklier, nier of beenmerg.
Verlamming:
volledig en levenslang verlies van gebruik van twee of meer ledematen (armen en/of benen) door verlamming.
Artikel 3 Omvang rechten.

3. Op deze aanvullende verzekering zijn de navolgende voorwaarden van toepassing in aanvulling op hetgeen ten aanzien van de
hoofdverzekering is bepaald. Bij strijd tussen het bepaalde in de
algemene voorwaarden van de hoofdverzekering en deze aanvullende verzekering heeft het bepaalde in deze aanvullende
voorwaarden voorrang.

1. De verzekeringnemer heeft het recht op een eenmalige uitkering
ter grootte van het bedrag genoemd in de polis indien bij de verzekerde voor de eerste maal een der in artikel 2 omschreven
ziekten wordt vastgesteld.

Artikel 2 Definities.

2. Geen uitkering zal plaatsvinden indien de verzekeringnemer
en/of de verzekerde niet binnen zes maanden, nadat één van de
in lid 1 genoemde ziekten bij verzekerde voor de eerste maal is
vastgesteld, Monuta hiervan in kennis heeft/hebben gesteld.

Hartaanval:
het afsterven van een deel van de hartspier tengevolge van een onvoldoende bloedtoevoer naar het betrokken deel.
De diagnose wordt als volgt vastgesteld:
– typerende pijn op de borst;
– recente veranderingen van het electrocardiogram;
– verhoging van de hartenzymen.
Beroerte:
iedere acute verstoring van de hersendoorbloeding, die neurologische uitvalsverschijnselen van meer dan 24 uur tot gevolg hebben.
Hieronder wordt tevens verstaan een infarct van het hersenweefsel,
bloeding en embolie waarvan de oorsprong buiten het hoofd is gelegen. Bewijs van neurologische uitval moet worden aangetoond.
Ziekte van de kransslagader:
de noodzaak van het ondergaan van een hartoperatie om vernauwing of blokkade van twee of meer kransslagaders op te heffen,
door middel van bypasses bij personen met angina pectoris symptomen. Uitgesloten zijn het ondergaan van niet-chirurgische technieken zoals laser, ballon (angioplastiek) en dotter.
Verlies van nierfunctie:
het eindstadium van een nierziekte, gekenmerkt door een chronische, niet-omkeerbare functiestoornis van beide nieren tengevolge
waarvan regelmatige nier-dialyse of een niertransplantatie moet
plaatsvinden.
Kanker:
de ongecontroleerde groei of verspreiding van kwaadaardige cellen.
Onbetwistbaar bewijs van het bestaan van weefsel-ingroei of een
exacte beschrijving van weefseltypering (histologie) van een
kwaadaardige groei moet worden overgelegd. Onder kanker wordt
tevens verstaan leukemie (behalve chronische lympatische leukemie), lymfomen en de ziekte van Hodgkin.
Uitgesloten zijn:
– carcinoma in situ;
– alle soorten huidkanker met uitzondering van kwaadaardige
melanomen;
– tumoren bij gelijktijdige aanwezigheid van elk menselijk virus
leidend tot uitvallen van het afweersysteem.
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3. Het in kennis stellen van Monuta van één van de hiervoor vermelde ziekten, dient te geschieden op een speciaal door Monuta
ontworpen certificaat. Dit stuk dient door de behandelend geneesheer te worden ondertekend. De verzekerde is verplicht verdere documentatie en informatie te verstrekken en eventueel
medische onderzoeken te ondergaan indien Monuta dit noodzakelijk acht ter verkrijging van de door Monuta gewenste zekerheid ten aanzien van de vaststelling van de ziekte. De kosten
van dit onderzoek komen voor rekening van Monuta.
4. Geen recht op uitkering bestaat, indien de in lid 2 bedoelde gegevens niet zijn verstrekt en/of de in lid 3 bedoelde medische
onderzoeken niet hebben plaatsgevonden.
Artikel 4 Niet-roken tarief.
1. De verzekeringnemer heeft recht op premiestelling volgens het
niet-rokentarief voor zowel de hoofdverzekering als de onderhavige verzekering indien:
a. de verzekerde op het moment dat de onderhavige verzekering
wordt gesloten nimmer heeft gerookt;
b. de verzekerde op het moment dat de onderhavige verzekering
wordt gesloten gedurende een periode van ten minste twee
jaar liggende voor eerstgenoemd tijdstip niet heeft gerookt.
2. Voor het van toepassing zijn van het niet-roken tarief op de premiestelling is bepalend de situatie op het moment dat de onderhavige verzekeringsovereenkomst wordt gesloten.
3. De verzekeringnemer en de verzekerde hebben de verplichting
Monuta onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de verzekerde (weer) met roken is begonnen. Monuta heeft het recht de
premie alsdan met onmiddellijke ingang aan te passen aan deze
nieuwe gegevens.
4. Als blijkt dat de verzekeringnemer geen recht (meer) heeft op
toepassing van het niet-roken tarief en Monuta daarvan niet op
de hoogte gesteld is, zal de aanspraak beperkt zijn tot 55% van
de uitkering ingevolge deze aanvullende verzekering.

5. In het geval bedoeld in artikel 4 lid 4 zal de aanspraak onder de
hoofdverzekering beperkt zijn tot 65% van de uitkering ingevolge de hoofdverzekering.
Artikel 5 Wijziging premie en/of verzekeringsvoorwaarden.
De premie en/of de polisvoorwaarden van de aanvullende Trivalentverzekering kunnen voor alle verzekeringen of voor bepaalde
groepen daarvan door Monuta worden herzien. Monuta is gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door Monuta
te bepalen datum.
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in

MODEL MV 96-410

de mededeling door Monuta is genoemd.
Deze beëindiging vindt echter niet plaats indien:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding
van de verzekering inhoudt;
- de wijziging van de premie direct voortvloeit uit het bereiken
van een leeftijdsgrens voor de verzekerde waaraan de premie is
gekoppeld.
Artikel 6 Verval verzekering.
De onderhavige verzekering vervalt van rechtswege in zoverre als
een of meer van de verzekeringen, waarop deze verzekering betrekking heeft om welke reden ook vervalt, danwel de premie voor die
verzekering(en) niet of niet tijdig is betaald.
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