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VERZEKERINGEN
NABESTAANDEN MAATPLAN

(ANW-TEKORT VERZEKERING)
Algemene voorwaarden van PGGM Levensverzekeringen NV, model 1998
Lij frenteverzekering als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onder g, sub 2, Wet IB

1. Begripsomschri j vingen

PGGM Verzekeringen:
PGGM Levensverzekeringen NV te Zeist;

Verzekeringnemer:
degene met wie PGGM Verzekeringen een levensverze-
keringsovereenkomst heeft gesloten waarap deze alge-
mene voorwaarden van toepassing zijn;

Verzekerde:
degene op wiens leven de levensverzekeringsovereen-
komst is gesloten;

Begunstigde:
degene aan wie de uitkeringen moe ten worden gedaan;

Partner:
a: de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde;

b: degene met wie de verzekerde een gemeenschappe-
lijke huishouding voert en met wie
geen bloed- of aanverwantschap in de eerste of
tweede lijn bestaat;

Met partner als bedoeld onder b wordt gelijkgesteld de
op grand van het bepaalde in titel 5A van boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek geregistreerde partner;

PGGM:
Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geeste-
lijke en Maatschappelijke Belangen te Utrecht;

2. Grondslag van de verzekering
De door de verzekeringnemer en verzekerde verstrekte
opgaven, inlichtingen en bescheiden vormen de grond-
slag van de verzekering.
PGGM Verzekeringen kan overeenkomstig het
bepaalde in artikel 251 van het Wetboek van Koophan-
del de vernietigbaarheid van de verzekering inroepen
bij verzwijging en/of onjuiste of onvolledige verstrek-
king van de opgaven, inlichtingen en bescheiden die
PGGM Verzekeringen nodig heeft of nodig oordeelt
voor het sluiten van de verzekering. PGGM Verzekerin-
gen kan echter in plaats van de vernietigbaarheid van
de verzekering in te roepen deze wijzigen in een verze-
kering op voor haar aanvaardbare normen. De wijzi-
ging kan met terugwerkende kracht plaatsvinden.

3. Begunstiging nabestaandenlij frente'
Begunstigd is de partner van de 'verzekerde ten tijde
van het ingaan van de verzekering.
Deze partner is niet meer beglUistigd, zodra het huwe-
lijk van verzekerde en de partner eindigt door echt-
scheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en
bed dan wei zodra de gemeenschappelijke huishouding
van verzekerde en de partner eindigt.

De begunstiging kan niet worden gewijzigd.

4. Afkoop, belening, vervreemding, tot
zekerheidstelling
De rechten uit hoofde van de verzekering kunnen niet
worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van
zekerheid dienen.

5. Aanpassing van de verzekering

5.1. Op verzoek van de verzekeringnemer wordt het verze-
kerde bed rag per een door hem aan te geven di1tum
verhoogd of verlaagd onder aanpassing van de hoogte
van de premie en/ of de peri ode \vaarover premie moet
worden betaald. Daarbij kan de premie niet op cen
lager bed rag worden gesteld dan f 25,- per incasso-
periode.
In geval van een verhoging van het verzekerde bed rag
kan PGGM Verzekeringen medische waarborgen vra-
gen en andere premiegrondslagen hanteren.

5.2. De periode waarover premie moet worden betaald kan
op verzoek van de verzekeringnemer worden verlengd
onder aanpassing van de hoogte van de premie. Het
bepaalde in de tweede volzin van het vurige lid is daar-
bij van toepassing.
In dat geval kan PGGM Verzekeringen medische waar-
borgen vragen en andere premiegrondslagen hanteren.

5.3. PGGM Verzekeringen kan voorwaarden verbinden aan
haar medewerking aan de verzoeken als bedoeld in 5.1.

en 5.2.

6. Ingang en duur van de verzekering en verlenging
daarvan
De verzekering gaat in op de datum vermeld op de
opgave verzekeringsgegevens en de polis. De looptijd



van de verzekering bedraagt ten minste één jaar. De
verzekeringnemer heeft het recht de duur van de verze-
kering te verlengen. Verlenging dient schriftelijk te wor-
den aangevraagd uiterlijk één kalendermaand voor het
verstrijken van de oorspronkelijke looptijd of de gewij-
zigde verzekeringsduur.

Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 5.2. is van
overeenkomstige toepassing.

7. Tussentijdse beëindiging
De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering
tussentijds te beëindigen.
Beëindiging dient schriftelijk aan PGGM Verzekeringen
te worden meegedeeld. De verzekering vervalt dan met
ingang van de premievervaldatum die is gelegen na de
kalendermaand waarover voor het laatst premie is
betaald.
In een dergelijk geval vindt geen uitkering plaats.

8. Vaststelling van de hoogte van de nabestaanden-

lijfrente
De hoogte van de lijfrente-uitkering wordt door PGGM
Verzekeringen op de ingangsdatum van de lijfrente
vastgesteld aan de hand van de dan door haar gehan-
teerde tarieven, de dan te kiezen verzekeringsvorm en
de hoogte van het dan verzekerde kapitaal.

9. Premie
De premie dient op de premievervaldatum bij vooruit-
betaling te worden betaald.
Het niet aanbieden of niet tijdig aanbieden van een pre-
mienota ontslaat de verzekeringnemer niet van de ver-
plichting de verschuldigde premie tijdig te beta len.
De premie wordt jaarlijks, op de polisverjaardag,
opnieuw vastgesteld.

Onverminderd het bepaalde in de vorige volzinnen
heeft PGGM Verzekeringen het recht de verzekering te
beëindigen, indien de premie niet binnen één maand na
de premievervaldatum is betaald. In dat geval vindt
geen uitkering plaats.

10. Uitbetaling

10.1. De nabestaandenlijfrente gaat in op de eerste van de

maand volgend op die waarin het uverlijden van de
verzekerde plaatsvindt. De lijfrente-uitkering eindigt op
de datum vermeld in de polis of, bij eerder overlijden,
met het einde van de maand waarin de gerechtigde
overlijdt.

10.2. De lijfrente-uitkering wordt in maandelijkse termijnen
uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats zodra PGGM Verze-
keringen aan de hand van de door haar verlangde stuk-
ken heeft vastgesteld dat en aan wie de uitkering ver-
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schuldigd is. Uitbetaling vindt dan plaats aan het eind
van elke maand. Uitbetaling geschiedt onder verreke-
ning van eventueel nog verschuldigde premies.
Het recht op uitkering vervalt na verloop van 5 jaar na
aanvang van de dag volgend op die waarop de vorde-
ring opeisbaar is geworden.

10.3. Aile betalingen vinden plaats ten kantore van PGGM
Verzekeringen en in Nederlands wettig betaalmiddel.

11. Kosten en belastingen

Aile belastingen geheven of te heffen over de betaalde
premie komen voor rekening van de verzekeringnemer.
Aile belastingen geheven of te heffen over de door
PGGM Verzekeringen te betalen lijfrente-uitkeringen
kumen voor rekening van de rechthebbende.

12. Verstrekken van inlichtingen en opgaven

12.1. De verzekeringnemer en de rechthebbende op een uit-
kering zijn verplicht aan PGGM Verzekeringen aile
inlichtingen te verstrekken, opgaven te doen alsmede al
die bescheiden over te leggen waarvan de verstrekking
en overlegging nodig is of door PGGM Verzekeringen
nodig wordt geoordeeld voor de juiste uitvoering van
de verzekering.

12.2. lndien door de verzekeringnemer en/of de rechtheb-

bemie niet wordt voldaan aan de verplichtingen voort-
vloeiend uit 12.1., wordt PGGM Verzekeringen ontsla-
gen van de verplichtingen uit hoofde van de onder-
havige verzekering.

(voorzover van toepassing)

12.3. Door het sluiten van de verzekering verklaart de verze-
keringnemer zich ermee akkuord dat PGGM Verzeke-
ringen gebruik blijft maken van gegevens van PGGM,
voorzover van belang vuor de advisering van verzeke-
ringnemer over diens pensioensituatie.

13. Opzegging van de verzekering

De verzekeringnemer kan binnen 14 dagen nadat hem
is meegedeeld dat de verzekering is gesloten deze weer
schriftelijk opzeggen. Aile verplichtingen van PGGM
Verzekeringen jegens hem vervallen dan.

14. Geschillen

14.1. Als tussen de verzekeringnemer uf de rechthebbende

op een uitkering en PGGM Verzekeringen een geschil
ontstaat over de uitleg of toepassing van de polis of
deze algemene voorwaarden zal dit geschil tel' beslis-
sing en beoordeling worden voorgelegd aan een com-
missie die uit drie led en bestaat. De verzekeringnemer
of de rechthebbende behouden het recht om zich in



plaats van tot bedoelde commissie tot de rechter te wen-
den. Een uitspraak van deze commissie zal door par-
tijen worden aanvaard als een bind end advies.

14.2. Een geschil is aanwezig zodra een del' partijen schriftelijk
jegens de andere partij heeft verklaard dat er een geschil
is waaraver zij een oordeel van de commissie wenst.

14.3. Partijen benoemen ¡eder één lid van de commissie. De

aid us benoemden benoemen tezamen het derde lid van
de commissie. Als een van de partijen in gebreke blijft

een lid te benoemen of de benoemde leden geen over-
eenstemming bereiken over de benoeming van het
derde lid, vindt de benoeming van het ontbrekende lid
plaats door de kantonrechter te Utrecht op verzoek van
de meest gerede partij.

14.4. De leden van de commissie beslissen met toepassing

van Nederlands recht en naar billijkheid. De commissie
beslist welke partij de kosten van het geding draagt of
hoe deze omgeslagen worden.

15. Voorbehoud
Indien er sprake is van handelingen of omstandigheden
die het verzekerd risico in extreme mate verhogen, heeft

PGGM Verzekeringen het recht de uitkering te beper-
ken en de verzekering te beëindigen.

16. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden worden geacht onderdeel
uit te maken van de met PGGM Verzekeringen gesloten
overeenkomst en de verstrekte upgave verzekerings-
gegevens.

Zeist, 1 juli 1998
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