Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsrente

Artikel 1 Algemeen.
1. De verzekering onder deze voorwaarden geldt in aanvulling op de
in de polis genoemde hoofdverzekering.

dag waarop aan de voorwaarden voor toekenning of wijziging
wordt voldaan. Een toekenning of de verhoging van een arbeidsongeschiktheidsrente werkt echter niet verder terug dan tot op de
dag, gelegen 6 maanden vóór de datum waarop Monuta de schriftelijke aanvraag daartoe heeft ontvangen.

2. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel het vestigen van
een recht op een uitkering terzake van arbeidsongeschiktheidsrente met ingang van de 53e week van arbeidsongeschiktheid ter
grootte van een bedrag vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2.

5. De premie die voor deze aanvullende verzekering is verschuldigd,
zal bij arbeidsongeschiktheid van betaling worden vrijgesteld voor
dat gedeelte dat betrekking heeft op de arbeidsongeschiktheidsrente die wordt uitgekeerd.

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.
Artikel 2 Omvang rechten.
1. Met inachtneming van het hierna bepaalde, wordt indien de verzekerde gedurende 52 weken onafgebroken ten minste 15% arbeidsongeschikt is geweest en tevens aansluitend ten minste 25%
arbeidsongeschikt is, per de in lid 4 bedoelde dag een aanspraak
toegekend op de verzekerde arbeidsongeschiktheidsrente ter
grootte van het bedrag genoemd in de polis of een percentage
daarvan als nader bepaald in lid 3.
2. Een arbeidsongeschiktheidsrente wordt toegekend uiterlijk tot de
65e verjaardag van de verzekerde of -indien dat eerder is- tot de
dag met ingang waarvan de onderhavige verzekering vervalt.
3. Het percentage van arbeidsongeschiktheidsrente wordt als volgt
bepaald:
mate van
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Voor het bepalen van het onafgebroken arbeidsongeschikt zijn,
bedoeld in lid 1, worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder
dan een maand opvolgen. Nadat de arbeidsongeschiktheid gedurende een maand minder dan 15% is geweest, dient derhalve opnieuw voldaan te worden aan het in lid 1 bepaalde.
Bij de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt
buiten beschouwing gelaten arbeidsongeschiktheid (c.q. de toeneming daarvan):
– die is ingetreden vóór de 17e verjaardag van de verzekerde of
die met zo een arbeidsongeschiktheid samenhangt.
– die is ingetreden op of na de 60e verjaardag van de verzekerde.
4. Een arbeidsongeschiktheidsrente gaat in of wordt herzien per de
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6. Het totaalbedrag aan uitkeringen krachtens arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mag de 85% van het gemiddelde inkomen in
de laatste drie jaren niet te boven gaan.
Artikel 3 Begrip arbeidsongeschiktheid.
Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is de verzekerde, die als gevolg van ziekte (zwangerschap of bevalling hiermee gelijkgesteld) of
gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt is om met arbeid, die voor
zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn
opleiding en het op het polisblad vermelde beroep in billijkheid van
hem kan worden verwacht, te verdienen, hetgeen vergelijkbare, lichamelijk en psychisch gezonde, personen van soortgelijke opleiding
met arbeid gewoonlijk verdienen; hierbij gaat het derhalve om een
ongeschiktheid naar medische maatstaven en blijft een daardoor verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid buiten beschouwing.
Artikel 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid.
1. Het bestaan, bestaan hebben en de mate van de arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3 (dus zonder rekening te houden
met een verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
dienen ten genoegen van Monuta te worden aangetoond; daarbij
kan zij verlangen dat de verzekerde zich laat onderzoeken door
één of meer door Monuta aan te wijzen artsen en/of andere deskundigen.
2. Gedurende de tijd dat arbeidsongeschiktheidsrente is toegekend
heeft Monuta het recht na te gaan of de arbeidsongeschiktheid nog
in dezelfde mate bestaat; daarbij kan zij, zo dikwijls zij dit wenselijk
oordeelt, de verzekerde door één of meer door Monuta aan te wijzen artsen en/of andere deskundigen doen onderzoeken.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde onderzoeken dienen in Nederland
te worden verricht, tenzij Monuta schriftelijk anders te kennen
geeft. De daarvoor in Nederland gemaakte verrichtingskosten zijn
voor rekening van Monuta.
Artikel 5 Uitkering.
Wanneer recht bestaat op een rente-uitkering krachtens deze verzekering zal op basis van een dag tot dag verkregen periodieke uitkering
worden uitbetaald. De uitkering bedraagt 1/365 gedeelte van de volgens artikel 2 bepaalde jaarrente voor elke volle dag dat de verzekerde
arbeidsongeschikt is. De uitbetaling vindt maandelijks plaats bij achterafbetaling.

Artikel 6 Uitsluitingen.
Geen arbeidsongeschiktheidsrente wordt toegekend indien de arbeidsongeschiktheid of toeneming daarvan geheel of ten dele, direct
of indirect een gevolg is van:
a. opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde of van iemand
die bij de verzekering belang heeft;
b. een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, danwel door één of meer van die toestanden of gebeurtenissen is bevorderd;
c. atoomkernreacties en/of radioactiviteit, tenzij toegepast bij medische behandeling van de verzekerde;
d. een of meer bij het tot stand komen van de verzekering reeds bestaande ziekte(n) of gebreken;
e. het (voorwaardelijk) opzettelijk plegen van of deelnemen aan een
misdrijf door de verzekerde;
f. misbruik van alcohol c.q. gebruik van geneesmiddelen en van bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op
medisch voorschrift;
g. verblijf in gebieden waarin de kans op het verwezenlijken van het
risico is of wordt geacht verhoogd te zijn, als gevolg van omstandigheden genoemd in sub b en c van dit artikel.
Artikel 7 Verplichtingen.
1. De verzekerde en de verzekeringnemer zijn ingeval van arbeidsongeschiktheid, onverminderd de verplichting tot nakoming van in
de overige artikelen gegeven voorschriften verplicht:
a. medewerking te verlenen aan de uitvoering van deze voorwaarden ondermeer door alle inlichtingen en (officiële) stukken te
verschaffen of te doen verschaffen;
b. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen en Monuta terstond schriftelijk in kennis te stellen van elke verandering van
feiten en omstandigheden -naast die in artikel 8 lid 1 omschreven- die voor de vaststelling en het voortduren van het recht op
arbeidsongeschiktheidsrente en de hoogte daarvan van belang
kunnen zijn;
c. zich onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn revalidatie te bevorderen.
2. Indien en zodra de verzekerde of de verzekeringnemer enige uit
deze voorwaarden voor hem voortvloeiende verplichting niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, wordt -tenzij het in artikel 8 lid 4
bepaalde van toepassing is- geen arbeidsongeschiktheidsrente toegekend of eindigt het recht op arbeidsongeschiktheidsrente, tenzij
de belangen van Monuta redelijkerwijs niet kunnen zijn geschaad.
3. Indien door welke oorzaak ook door Monuta een arbeidsongeschiktheidsrente is toegekend, die niet zou zijn toegekend indien
de verzekerde en/of de verzekeringnemer aan al hun verplichtingen zouden hebben voldaan, is zij bevoegd (het betrokken gedeelte van) de arbeidsongeschiktheidsrente alsnog te vorderen of te
verrekenen.
Artikel 8 Wijziging c.q. beëindiging beroep(en) en/of werkzaamheden.
1. De verzekerde en/of de verzekeringnemer zijn verplicht Monuta
terstond schriftelijk in kennis te stellen van:
a. elke wijziging van het de bij de aanvang van de onderhavige verzekering en nadien uitgeoefende beroep (beroepen), zoals dat
vermeld is op de polis, van de verzekerde en/of van de in het kader van dat beroep (die beroepen) te verrichten werkzaamheden;
b. de beëindiging van het uitoefenen van het de bij de aanvang van
de onderhavige verzekering en nadien uitgeoefende beroep (beroepen) door de verzekerde anders dan tengevolge van arbeidsongeschiktheid.
De kennisgeving dient in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid.
2. Bij een wijziging als bedoeld in lid 1 heeft Monuta het recht ande-
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re voorwaarden te stellen (waaronder wijziging van de hoogte der
arbeidsongeschiktheidsrente) danwel de onderhavige verzekering
te beëindigen. De andere voorwaarden c.q. de beëindiging worden van kracht per de premievervaldag eerstvolgende op de dag
waarop Monuta de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving
heeft ontvangen. Monuta stelt de verzekeringnemer schriftelijk
van de andere voorwaarden c.q. de beëindiging op de hoogte.
3. Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de andere
voorwaarden, heeft hij het recht de verzekering binnen 30 dagen
na dagtekening van de in lid 2 bedoelde schriftelijke mededeling
van Monuta te beëindigen per de datum waarop de gewijzigde
voorwaarden van kracht zijn geworden danwel zouden worden.
4. Indien Monuta de in lid 1, eerste volzin bedoelde schriftelijke
kennisgeving niet heeft ontvangen, blijft het recht op arbeidsongeschiktheidsrente slechts bestaan, als naar het oordeel van Monuta de in lid 1 bedoelde wijziging:
a. geen risicoverzwaring inhoudt;
b. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toepassing van bijzondere voorwaarden en/of verhoging van het met
de onderhavige verzekering corresponderende premiegedeelte
in welk geval arbeidsongeschiktheidsrente zal plaatsvinden:
– met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en/of
– in die mate als het met de onderhavige verzekering corresponderende premiegedeelte zich verhoudt tot het premiegedeelte
dat voor de onderhavige verzekering tengevolge van de risicoverzwaring verschuldigd zou zijn geweest.
Indien de risicoverzwaring van dien aard is, dat Monuta de
verzekering niet zou hebben voortgezet indien zij van de ware
stand van zaken kennis had gedragen, bestaat geen recht op
(voortzetting van) arbeidsongeschiktheidsrente.
Artikel 9 Wijziging premie en/of verzekeringsvoorwaarden.
De premie en/of de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering van Arbeidsongeschiktheidsrente 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
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 10 Verval verzekering.
1. De onderhavige verzekering bestaat slechts, indien en zolang alle
(niet-vrijgestelde gedeelten van de) premies voor de verzekering
tijdig zijn voldaan; zij vervalt van rechtswege zodra de
(hoofd)verzekering om welke reden ook vervalt.
2. Tevens heeft Monuta het recht de verzekering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te beëindigen danwel te verlagen, indien de vorm en/of het bedrag van de (hoofd)verzekering wordt
gewijzigd.
3. Een eventueel reeds toegekende uitkering blijft bestaan zolang de
arbeidsongeschiktheid voortduurt. Bij einde van de arbeidsongeschiktheid of vermindering daarvan bestaat geen hernieuwde
aanspraak op uitkering of verhoging daarvan tot het niveau van
de bij het einde van de verzekering bestaande aanspraak.
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