Aanvullende voorwaarden Eerstejaars Arbeidsongeschiktheidsrente

Artikel 1 Algemeen.
1. De verzekering onder deze voorwaarden geldt in aanvulling op
de in de polis genoemde hoofdverzekering en de verzekering
van een arbeidsongeschiktheidsrente.
2. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel het vestigen
van een recht op een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente in de 14e tot en met de 52e week van de arbeidsongeschiktheid en ter grootte van het bedrag, genoemd in de polis of een percentage daarvan, vastgesteld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van de algemene voorwaarden voor de
verzekering van een arbeidsongeschiktheidsrente (MV 96420).
3. Op deze aanvullende verzekering zijn de navolgende voorwaarden van toepassing in aanvulling op hetgeen ten aanzien
van de in lid 1 bedoelde verzekeringen is bepaald. Bij strijd tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden van deze verzekeringen en deze aanvullende verzekering heeft het bepaalde in
deze aanvullende voorwaarden voorrang.
Artikel 2 Omvang rechten.
1. Met inachtneming van het hierna bepaalde bestaat recht op de
verzekerde arbeidsongeschiktheidsrente (eerstejaarsrisico) nadat de verzekerde gedurende ten minste 13 weken onafgebroken ten minste 15% arbeidsongeschikt is geweest en zolang de
verzekerde aansluitend onafgebroken ten minste 25% arbeidsongeschikt is, echter niet langer dan gedurende 39 weken en
derhalve nimmer langer dan gedurende de in artikel 2 lid 1 van
de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsrente (MV
96-420) genoemde wachttijd van 52 weken van de op deze polis meeverzekerde arbeidsongeschiktheidsrente.
2. De arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op de wijze als bepaald voor de verzekering van een arbeidsongeschiktheidsrente
(MV 96-420).
Buiten beschouwing wordt 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.
3. Voor het bepalen van het onafgebroken arbeidsongeschikt zijn,
bedoeld in lid 1, worden perioden van arbeidsongeschiktheid
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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.
4. Het totaalbedrag aan uitkeringen krachtens arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mag de 85% van het gemiddelde inkomen
in de laatste drie jaren niet te boven gaan.
Artikel 3 Wijziging premie en/of verzekeringsvoorwaarden.
De premie en/of de verzekeringsvoorwaarden van de aanvullende
verzekering van een Eerstejaars 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 4 Slotbepalingen.
1. 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. Deze vrijstelling geldt
niet voor de premiebetaling die betrekking heeft op de verzekering van arbeidsongeschiktheidsrente (MV 96-420) en de
hoofdverzekering.
2. De voorwaarden van de hoofdverzekering en de voorwaarden
inzake Arbeidsongeschiktheidsrente MV 96-420 zijn, voorzover daarvan hiervóór niet is afgeweken, van toepassing.
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