ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de Algemene
Voorwaarden, de Polis, de Tariefbladen en/of eventuele (andere) bijlagen bij de
Verzekeringsovereenkomst met een hoofdletter zijn aangeduid gedefinieerde woorden en
uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis toekomt:
a.

Algemene Voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden LVM-AV-122017.

b.

De Goudse:

Goudse Levensverzekeringen N.V.
Postbus 11
2800 AA Gouda
Nederland.
Registratienummer Autoriteit Financiële Markten (AFM):
12000382

c.

Verzekeringnemer:

De persoon of rechtspersoon, die de
Verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten en diens
rechtsopvolger(s).

d.

Verzekerde:

De persoon op wiens leven of gezondheid de
Verzekeringsovereenkomst (mede) betrekking heeft.

e.

Begunstigde:

De persoon of rechtspersoon aan wie de uitkering van een
Verzekerd Bedrag moet geschieden. Voor zover in het kader
van de begunstiging wordt gesproken over Echtgenoot,
Partner, Erfgena(a)m(en), Kind(eren) wordt daaraan,
onverminderd het bepaalde in artikel 7:967 BW, de
navolgende betekenis toegekend.

1. Echtgenoot:

De echtgenoot of echtgenote, of de geregistreerd partner in
de zin van artikelen 1:80a tot en met 1:80g BW, op het
moment van overlijden van Verzekerde of, indien dit eerder
is, de Einddatum.

2. Partner:

Degene met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding
wordt gevoerd conform de in de Wet inkomstenbelasting
2001 opgenomen partnerregeling, op het moment van
overlijden van Verzekerde of, indien dit eerder is, de
Einddatum.

3. Kind(eren):

De kinderen in de zin van artikelen 1:197 tot en met 1:199
BW, op het moment van overlijden van Verzekerde of,
indien dit eerder is, de Einddatum.

4. Erfgena(a)m(en):

Alle erfgenamen, die ingevolge de wet tot de nalatenschap
worden geroepen, ongeacht of zij de nalatenschap hebben
aanvaard, op het moment van overlijden van Verzekerde of,
indien dit eerder is, de Einddatum.

f.

Verzekeringsovereenkomst:

Het geheel van afspraken tussen Verzekeringnemer en De
Goudse. De afspraken zijn vastgelegd in de Polis en de op
de Polis van toepassing zijnde voorwaarden, Tariefbladen en
eventuele (andere) bijlagen.
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g.

Polis:

Het geheel van polisbladen en eventuele aanhangsels.

h.

Tariefblad:

Overzicht van de in rekening te brengen kosten. Op een
Verzekeringsovereenkomst kunnen meerdere Tariefbladen van
toepassing zijn. Indien een specifiek Tariefblad wordt bedoeld,
wordt dat middels een toevoeging tussen haakjes aangeduid.

i.

Premie: Het bedrag en/of de bedragen, niet zijnde kosten die geen onderdeel uitmaken van de
Premie, die op grond van de Verzekeringsovereenkomst eenmalig of periodiek door
Verzekeringnemer aan De Goudse moet(en) worden voldaan, waarbij Aanvangspremie en
Vervolgpremie van elkaar worden onderscheiden. Indien sprake is van meerdere dekkingen en
meerdere toepasselijke voorwaarden, kan sprake zijn van verschillende Premies. Indien een
specifieke Premie wordt bedoeld, wordt dat middels een toevoeging tussen haakjes aangeduid.

j.

Aanvangspremie: Het bedrag van de eerste of enige Premie, waar onder mede dient te worden
verstaan de eerste of enige Premie die Verzekeringnemer in verband met een tussentijdse
wijziging van de Verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt.

k.

Vervolgpremie: Het bedrag van de na de Aanvangspremie verschuldigde Premie(s), waaronder
mede dient te worden verstaan de Premie(s) die Verzekeringnemer bij verlenging van de
Verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt.

l.

Risicopremie: De Premie die in het geval van een beleggingsverzekering op de waarde van de
in de Verzekeringsovereenkomst aanwezige beleggingen in mindering wordt gebracht. Indien
sprake is van meerdere dekkingen en meerdere toepasselijke voorwaarden, kan sprake zijn van
verschillende Risicopremies. Indien een specifieke Risicopremie wordt bedoeld, wordt dat
middels een toevoeging tussen haakjes aangeduid.

m.

Verzekeringsvoorschriften: Publiekrechtelijke voorschriften die De Goudse gehouden is na te
leven, waaronder ook aanwijzingen van een toezichthouder worden verstaan.

n.

Ingangsdatum: De in de Polis vermelde ingangsdatum van een dekking. Indien sprake is van
meerdere dekkingen en meerdere toepasselijke voorwaarden, kunnen verschillende Ingangsdata
gelden. Indien een specifieke ingangsdatum wordt bedoeld, wordt dat met een toevoeging
tussen haakjes aangeduid.

o.

Einddatum: De in de Polis vermelde einddatum van een dekking. Indien sprake is van meerdere
dekkingen en meerdere toepasselijke voorwaarden, kunnen verschillende Einddata gelden.
Indien een specifieke einddatum wordt bedoeld, wordt dat met een toevoeging tussen haakjes
aangeduid.

p.

Boekdatum: De door de bank van Goudse Levensverzekeringen N.V. opgegeven datum waarop
bedragen boekhoudkundig in de rekening-courantrekening van De Goudse bij haar bank zijn
verwerkt, welke datum een andere kan zijn dan de door de bank gehanteerde valutadatum.

q.

Verzekerd Bedrag: Het in de Polis vermelde verzekerde bedrag. Indien sprake is van meerdere
dekkingen en meerdere toepasselijke voorwaarden, kan sprake zijn van verschillende
Verzekerde Bedragen. Indien een specifiek Verzekerd Bedrag wordt bedoeld, wordt dat middels
een toevoeging tussen haakjes aangeduid.

1.2

Het enkelvoud van deze gedefinieerde begrippen wordt geacht mede te omvatten het meervoud
en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een
verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Artikel 2

Grondslag van de Verzekeringsovereenkomst

2.1

De door of namens Verzekeringnemer en/of Verzekerde bij aanvang, wijziging of verlenging
van de Verzekeringsovereenkomst aan De Goudse verstrekte opgaven en afgelegde
verklaringen, waaronder opgaven en verklaringen in het aanvraagformulier,
gezondheidsverklaringen en keuringsrapporten, vormen tezamen met de Polis, de van
toepassing zijnde voorwaarden, Tariefbladen en eventuele bijlagen de grondslag van de
Verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee een geheel te vormen.

2.2

Verzekeringnemer en Verzekerde zijn bekend met de inhoud van de in artikel 2.1 van de
Algemene Voorwaarden genoemde documenten en de daarin gegeven informatie en toelichting.
Verzekeringnemer en Verzekerde zijn bekend met de toelichting ten aanzien van de omvang
van de mededelingsverplichting en de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting.

2.3

Verzekeringnemer en Verzekerde zijn bekend met het feit dat De Goudse niet adviseert in de
zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Indien Verzekeringnemer en/of Verzekerde
wensen te worden geadviseerd over het product en de financiële, juridische en/of fiscale
gevolgen van de Verzekeringsovereenkomst en eventueel door hen gewenste wijzigingen
kunnen zij zich wenden tot een bemiddelaar in verzekeringen of een adviseur.

2.4

De polis wordt op papier verstrekt tenzij de wetgever, onder daarbij te stellen voorwaarden, een
andere wijze van verstrekking toestaat en De Goudse voor die andere verstrekkingwijze kiest.

Artikel 3

Aansprakelijkheid

3.1

De Goudse is niet aansprakelijk voor fouten van derden, zoals fouten van bemiddelaars in
verzekeringen, fondsbeheerders, vermogensbeheerders en enige andere bij de
Verzekeringsovereenkomst betrokken derde.

3.2

De Goudse staat niet in voor de wijze waarop de Verzekeringsovereenkomst fiscaal behandeld
wordt.

Artikel 4

Bedenktijd

Indien sprake is van een nieuw afgesloten Verzekeringsovereenkomst, heeft Verzekeringnemer
gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag dat De Goudse Verzekeringnemer ervan in kennis
heeft gesteld dat de Verzekeringsovereenkomst is gesloten, het recht de
Verzekeringsovereenkomst schriftelijk op te zeggen. De Goudse zal in dat geval door
Verzekeringnemer reeds betaalde Premie terugbetalen. Verzekeringnemer is dan gehouden door
De Goudse betaalde bedragen te restitueren en/of toegezonden en/of geleverde zaken aan De
Goudse te retourneren.

Artikel 5

Aanvang dekking

Tenzij schriftelijk anders tussen Verzekeringnemer en De Goudse is overeengekomen, vangt
dekking aan op de Ingangsdatum, doch niet eerder dan dat het betreffende risico door De
Goudse definitief is geaccepteerd en de in verband daarmede verschuldigde Aanvangspremie is
voldaan, waarbij de Boekdatum bepalend is.
Indien er sprake is van medische acceptatie van Verzekerde dan kunnen er slechts rechten aan de
Polis worden ontleend, nadat ook de antwoorden op de gezondheidsvragen of als onderdeel van de

keuring door Verzekerde voor akkoord zijn verklaard. Indien de gezondheidsverklaring telefonisch is
afgenomen door een medische acceptant dan kunnen er slechts rechten aan de polis worden ontleend,
nadat ook het gespreksverslag van de telefonische gezondheidsverklaring worden ondertekend en in
het bezit van De Goudse zijn gekomen.

Artikel 6

Uitoefening van rechten

6.1 Indien sprake is van meerdere Verzekeringnemers, kunnen de rechten uit de
Verzekeringsovereenkomst slechts worden uitgeoefend met schriftelijke toestemming van alle
Verzekeringnemers.
6.2

Onverminderd het in artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden en het elders in de
Verzekeringsovereenkomst bepaalde, wordt ervan uitgegaan dat Verzekeringnemer volledig
(zelfstandig) beschikkingsbevoegd is, tenzij Verzekeringnemer De Goudse schriftelijk op de
hoogte heeft gesteld van enige beperking van diens beschikkingsbevoegdheid. Als
Verzekeringnemer dat heeft nagelaten, kan tegenover De Goudse geen beroep worden gedaan
op een beperking van de beschikkingsbevoegdheid van Verzekeringnemer, ongeacht of deze
beperking openbaar is gemaakt.

6.3

Indien de beschikkingsbevoegdheid van Verzekeringnemer is gewijzigd zonder dat dit
schriftelijk aan De Goudse is medegedeeld, kan tegenover De Goudse geen beroep op deze
wijziging worden gedaan, ongeacht of deze wijziging openbaar is gemaakt.

Artikel 7

Niet-nakoming verplichtingen

Indien Verzekeringnemer en/of Verzekerde niet aan de verplichtingen uit hoofde van de
Verzekeringsovereenkomst voldoen, vervalt het recht op uitkering, tenzij in de
Verzekeringsovereenkomst anders is bepaald of anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke
Verzekeringsvoorschriften.
Indien Verzekeringnemer en/of Verzekerde onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, dan
kan De Goudse de verzekering opzeggen, de uitkering verlagen of een uitkering weigeren.
Verzekeringsfraude is strafbaar. Bij gebleken fraude verhaalt De Goudse de (onderzoeks-)
kosten op degene die de frauduleuze claim heeft ingediend.

Artikel 8

Belastingen en/of heffingen

De Goudse heeft het recht alle belastingen en/of heffingen, die De Goudse met betrekking tot
de Verzekeringsovereenkomst van overheidswege is verschuldigd dan wel waarvoor De Goudse
wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, te verhalen op Verzekeringnemer en/of
Begunstigde(n).

Artikel 9

Overdracht

De rechten en verplichtingen uit de Verzekeringsovereenkomst zijn overdraagbaar tenzij anders is
bepaald. Voor de overdracht is een daartoe bestemde akte benodigd. De vervreemder of verkrijger
dient van de overdracht schriftelijk mededeling te doen aan De Goudse. De Goudse zal een nieuw
polisblad of aanhangsel afgeven waarop de overdracht is genoteerd.

Artikel 10 Verpanding
De rechten uit de Verzekeringsovereenkomst kunnen worden verpand tenzij wettelijke bepalingen dit
verhinderen. Voor verpanding is een daartoe bestemde akte benodigd. De pandgever of pandhouder
dient schriftelijk mededeling te doen aan De Goudse. De Goudse zal een nieuw polisblad of
aanhangsel afgeven waarop de verpanding is genoteerd. Het vestigen van een stil pandrecht is niet
toegestaan.

Artikel 11

Wijziging van de Verzekeringsovereenkomst

11.1 De Goudse kan op verzoek van Verzekeringnemer instemmen met een tussentijdse aanpassing
van de Verzekeringsovereenkomst. De Goudse is daartoe nimmer verplicht. Als aanpassing van
de Verzekeringsovereenkomst voor De Goudse leidt tot een groter risico, kunnen van
Verzekerde (aanvullende) gezondheidswaarborgen worden gevraagd, waarna De Goudse zal
beslissen of met de aanpassing wordt ingestemd.
11.2 De Goudse heeft het recht de verzekering en/of de verzekeringsvoorwaarden gedurende de
looptijd van de verzekering aan te passen of niet mee te werken aan een verzoek tot wijziging
van de verzekering, indien dit noodzakelijk is om te (blijven) voldoen aan de op deze
verzekering van toepassing zijnde wetgeving of gerelateerde regelgeving.
11.3 Wanneer als gevolg van de bepalingen in artikel 11.2 een wijziging in de verzekering wordt
doorgevoerd, dan zal de Verzekeringnemer hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De
wijziging treedt in werking op de in de schriftelijke kennisgeving aangegeven datum, doch niet
eerder dan 30 dagen na de datum van dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
Verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te hebben ingestemd, tenzij de wijziging ten
nadele van Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begunstigde(n) strekt en Verzekeringnemer de
Verzekeringsovereenkomst schriftelijk opzegt binnen 30 dagen na dagtekening van de
schriftelijke kennisgeving van De Goudse.. De dekking eindigt op de dag waarop de wijziging
ingaat, maar in elk geval niet eerder dan op de dag van dagtekening van de opzegging door
Verzekeringnemer. Indien deze ligt na de dag waarop de wijziging ingaat, wordt de dekking
geacht ongewijzigd te hebben voortgeduurd.
11.4 Van een wijziging van de Verzekeringsovereenkomst is geen sprake indien de wijziging een
aanpassing van de Premie en/of Risicopremie betreft, die direct voortvloeit uit de
Verzekeringsovereenkomst zelf. Een dergelijke aanpassing van de Premie en/of Risicopremie is
bijvoorbeeld een in de Verzekeringsovereenkomst overeengekomen Premieverhoging als gevolg van
het bereiken door Verzekerde van een bepaalde leeftijd, of een Premieverhoging als gevolg van een in
de Verzekeringsovereenkomst overeengekomen indexering van de verzekerde bedragen, of een
verhoging van de in rekening te brengen kosten als gevolg van een in de Verzekeringsovereenkomst
overeengekomen indexering.

Artikel 12 Uitkering
12.1 De Goudse is pas gehouden tot uitkering over te gaan nadat naar genoegen van De Goudse
wordt bewezen dat recht op uitkering bestaat en aan wie dat recht toekomt.
12.2 Indien recht op uitkering bestaat, zal de uitkering geschieden door middel van een bankoverschrijving aan de gerechtigde(n) onder verrekening met eventueel opeisbare Premie
(vermeerderd met wettelijke rente en kosten) en/of nog niet met de waarde van de in de
Verzekeringsovereenkomst aanwezige beleggingen verrekende Risicopremie, kosten en
heffingen, voor zover deze verschuldigd zijn in het kader van de Verzekeringsovereenkomst
waarop de uitkering betrekking heeft.
12.3 De Goudse vergoedt geen rente over opeisbare uitkeringen wanneer de vertraging in de
uitbetaling haar niet kan worden toegerekend.

Artikel 13 Einde
13.1 Verzekeringnemer heeft op ieder moment gedurende de looptijd van de
Verzekeringsovereenkomst het recht de Verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De dekking
van de ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerde risico‘s eindigen in dat geval per
eerstvolgende Premievervaldatum volgend op de dag dat De Goudse de schriftelijke opzegging
heeft ontvangen.
13.2 De dekking van een ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerd risico eindigt ten laatste
op de voor de dekking van dat risico geldende Einddatum.
13.3 Vanaf het tijdstip dat de dekking van een ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerd
risico is geëindigd, bestaat geen recht op uitkering(en) door De Goudse, tenzij en dan slechts
voor zover het einde van de dekking op zichzelf aanleiding vormt tot het doen van een
uitkering.

Artikel 14 Adres
14.1 Verzekeringnemer deelt De Goudse schriftelijk mee naar welk adres de correspondentie ter
uitvoering van de Verzekeringsovereenkomst moet worden gezonden. Deze verplichting geldt
ook voor de Begunstigden, indien deze de begunstiging hebben aanvaard.
14.2 De Goudse kan volstaan met verzending van een niet-aangetekende brief aan Verzekeringnemer
en/of Begunstigde(n), aan het laatste ingevolge artikel 14.1 van de Algemene Voorwaarden aan
De Goudse opgegeven adres. De aanwezigheid van een kopie ten kantore van De Goudse strekt
tot volledig bewijs van verzending en ontvangst van de brief. De geadresseerde wordt geacht
van de inhoud van de brief op de hoogte te zijn.
14.3 Schriftelijke mededelingen van Verzekerde, Verzekeringnemer en/of Begunstigde(n) aan De
Goudse dienen te worden gedaan op het navolgende adres van De Goudse:
Goudse Levensverzekeringen N.V.
Postbus 11
2800 AA Gouda
Nederland

Artikel 15 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin de Verzekeringsovereenkomst niet voorziet, beslist De Goudse waarbij zij de
aard en strekking van de Verzekeringsovereenkomst als maatstaf aanhoudt en rekening houdt
met de wederzijds betrokken redelijke belangen, een en ander in overeenstemming met de op
grond van de wet gestelde voorwaarden.

Artikel 16 Persoonsregistratie
Als u klant bij ons wordt dan vragen wij om uw persoonlijke gegevens. De meest actuele informatie
kunt u altijd vinden op goudse.nl. Het is belangrijk dat wij altijd de juiste persoonlijke gegevens van
u hebben. Het is uw verantwoordelijkheid eventuele wijzigingen direct aan ons door te geven. Dat
kan per brief of per e-mail.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:
-

het beoordelen van het te verzekeren risico en het aangaan alsmede uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten of een financiële dienst;
het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële sector;
verificatie doeleinden;
statistische analyse;
het uitvoeren van marketingactiviteiten; - het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG en de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De Gedragscode vindt u op
verzekeraars.nl.
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens
raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag.
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico´s
te beheersen en fraude tegen te gaan. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met
persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van
Stichting CIS.

Artikel 17 Klachten
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van
deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan:
Goudse Levensverzekeringen N.V.
Ter attentie van de directie
Postbus 11
2800 AA Gouda
Nederland
Wanneer het oordeel van de De Goudse niet bevredigend is, kan men zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Nederland
Telefoonnummer 0900 3552248
Wanneer Verzekeringnemer en/of Verzekerde(n) geen gebruik willen of kunnen maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of als Verzekeringnemer en/of Verzekerde(n) de behandeling of
de uitkomst hiervan niet bevredigend vinden, kunnen Verzekeringnemer en/of Verzekerde(n) het
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 18 Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en
internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een
andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit
achteraf. Daarom is een 'opschortende voorwaarde' van kracht.

De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op
een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als
een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk.
Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van
sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:
-

verzekeringnemer;
verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben
bij het bestaan van de overeenkomst;
vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer; uiteindelijk
financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.

Artikel 19 Sanctieclausule
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het
de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op de Verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

VOORWAARDEN BELEGGINGSVERZEKERING
(BELEGGINGSFONDSEN)
Artikel 1

Algemeen

De Voorwaarden Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) gelden in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) zijn uitsluitend van toepassing indien sprake is van een
beleggingsverzekering waarbij wordt belegd in Beleggingsfondsen, dit in de Polis staat vermeld en
daarbij wordt verwezen naar de Voorwaarden Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen).

Artikel 2
2.1

Begripsomschrijvingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de Algemene Voorwaarden gelden
de volgende definities:

a.

Voorwaarden
Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen):

D e Vo o r w a a r d e n B e l e g g i n g s v e r z e k e r i n g LV M BVB-052007.

b.

Tariefblad
(Beleggingsfondsen):

Het op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde
Tariefblad (Beleggingsfondsen), verband houdende met de
toepasselijkheid van de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen).

c.

Polisverjaardag:

Elke datum tijdens de looptijd van de Verzekeringsovereenkomst, die een geheel aantal jaren ligt na de
Ingangsdatum (beleggingsverzekering), tenzij in de Polis
anders is bepaald. Is de Polisverjaardag 29 februari, dan
geldt in de jaren waarin de maand februari geen 29 dagen
telt,
1 maart als Polisverjaardag. De Ingangsdatum
(beleggingsverzekering) zelf is geen Polisverjaardag.

d.

Polismaand:

De periode gelijk aan een kalendermaand gerekend vanaf de
Ingangsdatum (beleggingsverzekering). Een Polismaand
begint op hetzelfde dagnummer als de Ingangsdatum
(beleggingsverzekering). Indien het dagnummer van de
Ingangsdatum (beleggingsverzekering) hoger is dan het
laatste dagnummer van een kalendermaand, dan wordt het
laatste dagnummer van de kalendermaand als eerste dag van
de volgende Polismaand aangehouden.

e.

Poliswaarde:

De totale waarde van alle Participaties in de Fondsen op een
bepaald moment, berekend tegen de op dat moment
geldende Koers.

f.

(Aanvangs/Vervolg) Premie
(beleggingsverzekering):

De ingevolge de Polis verschuldigde Premie verband
houdende met de toepasselijkheid van de Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen).

g.

Premievervaldatum:

De datum als omschreven in de Polis, waarop de Premie is
verschuldigd.

h.

Investeringspremie:

Het deel van de Premie (beleggingsverzekering) en het deel
van de Aanvullende Betaling dat wordt geïnvesteerd.

i.

Risicopremie
(beleggingsverzekering):

De Premie verschuldigd voor de dekking van het ingevolge
de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) verzekerde overlijdensrisico. De
Risicopremie (beleggingsverzekering) wordt verrekend met
de Poliswaarde.

j.

Aanvullende Betaling:

Buiten de betaling van Premie(s) kosten, belastingen en
heffingen om gedane aanvullende storting(en).

k.

Beleggingsfondsen:

Door De Goudse beschikbaar gestelde soort(en)
beleggingen, waarin de Investeringspremie kan worden
belegd.

l.

Fonds(en):

De Beleggingsfondsen waarin de Investeringspremie wordt
en/of is belegd.

m.

Fondskeuze:

De door Verzekeringnemer gemaakte keuze ten aanzien van
de verdeling van de Investeringspremie over de Fondsen.

n.

Koers:

De koers in euro’s, uitgedrukt in vijf decimalen nauwkeurig,
van Participaties in Fondsen. Op dagen waarop door of
namens De Goudse transacties zijn verricht in bepaalde
Fondsen, is de Koers van Participaties in die Fondsen de
prijs waartegen door De Goudse Participaties in die Fondsen
worden ingekocht, gewisseld en/of verkocht. Op dagen
waarop door of namens De Goudse geen transacties zijn
verricht in bepaalde Fondsen, is de Koers voor Participaties
in die Fondsen de voor die dag door de Fondsbeheerders
vastgestelde koersen. Als een
Fondsbeheerder op een dag voor Participaties in een bepaald
Fonds meerdere officiële koersen vaststelt, is de Koers de
door de Fondsbeheerder vastgestelde openingskoers of
indien deze geen Koers vaststelt de door Euronext
Amsterdam N.V. gepubliceerde openingskoers. Indien op
een dag in het geheel geen Koers wordt vastgesteld, is op
grond van het bovengenoemde de laatst vastgestelde Koers
van toepassing.

o.

Onttrekkingskoers:

De Koers die wordt toegepast bij onttrekkingen van
Participaties. Op dagen waarop De Goudse Participaties
onttrekt is de Onttrekkingskoers gelijk aan de laatst
vastgestelde Koers.

p.

Participatie:

De eenheid waarin de deelname in een Fonds wordt
uitgedrukt (afgerond op vijf decimalen).

q.

Echtgenoot:

De echtgenoot of echtgenote, of de geregistreerde partner in
de zin van artikelen 1:80a tot en met 1:80g BW.

r.

Erfgenamen:

Alle erfgenamen die ingevolge de wet tot de nalatenschap
worden geroepen, ongeacht of zij de nalatenschap hebben
aanvaard.

s.

Fondsbeheerder:

De rechtspersoon, die is belast met het beheer van een
Fonds.

t.

Ingangsdatum

De in de Polis vermelde Ingangsdatum van de dekking van
het

(beleggingsverzekering):

Ingevolge de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) verzekerde risico.

u.

Einddatum
(beleggingsverzekering):

De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het
ingevolge de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) verzekerde risico.

v.

Verzekerd Bedrag
(beleggingsverzekering):

Het in de Polis vermelde verzekerde bedrag of percentage
van de Poliswaarde dat bij overlijden van Verzekerde voor
de Einddatum (beleggingsverzekering) wordt uitgekeerd
indien aan alle voorwaarden van de Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) is voldaan.

2.2

Het enkelvoud van deze begrippen wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa
en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing
naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Artikel 3

Dekking

De Goudse verbindt zich, met inachtneming van de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen), het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering) uit te keren aan Begunstigde(n)
bij overlijden van Verzekerde voor de Einddatum (beleggingsverzekering). Bij in leven zijn van
Verzekerde op de Einddatum (beleggingsverzekering) wordt aan Begunstigde(n) de eurowaarde
uitgekeerd van het totaal aantal Participaties.

Artikel 4

Eigendom, beschikkingsbevoegdheid en risico

4.1

De Goudse is eigenaar van alle Participaties in de Fondsen en bij uitsluiting bevoegd daarover
te beschikken.

4.2

Alle beleggingen in de Fondsen geschieden op instructie van en voor rekening en risico van
Verzekeringnemer. De Goudse aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid en sluit
elke aansprakelijkheid ter zake uit.

Artikel 5

Bedenktijd

Indien Verzekeringnemer gebruik maakt van het hem in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden
toegekende recht de Verzekeringsovereenkomst te ontbinden, zal bij de terugbetaling door De Goudse
van Premie(s) en/of Aanvullende Betaling(en) rekening worden gehouden met eventuele
koersverschillen. Koerswinsten zullen aan de terug te betalen bedragen worden toegevoegd.
Koersverliezen zullen op de terug te betalen bedragen in mindering worden gebracht.

Artikel 6

Premiebetaling

6.1

Verzekeringnemer
is
vanaf
Ingangsdatum
(beleggingsverzekering) verschuldigd.

(beleggingsverzekering)

Premie

6.2

Verzekeringnemer dient de Premie (beleggingsverzekering), inclusief de kosten, vooruit te
betalen, uiterlijk op de Premievervaldatum.

6.3 Wanneer de verplichting tot betaling van Vervolgpremie (beleggingsverzekering) inclusief
wettelijke rente en kosten niet wordt nagekomen, zal De Goudse Verzekeringnemer, Begunstigden
indien deze hun aanwijzing hebben aanvaard en, voor zover van toepassing, de pandhouder en de
beslaglegger, na de Premievervaldatum aanmanen. Indien betaling van Vervolgpremie
(beleggingsverzekering) inclusief wettelijke rente en kosten binnen een maand vanaf de dag na
aanmaning is uitgebleven, wordt de Verzekeringsovereenkomst met ingang van een maand na de dag
van aanmaning premievrij voortgezet conform artikel 24 van de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen).

Artikel 7

Optierechten en aanvullende betalingen

7.1

Verzekeringnemer kan het bedrag van de Premie (beleggingsverzekering) verhogen of verlagen
en/of Aanvullende Betalingen doen.

7.2

Als een wijziging van de Premie (beleggingsverzekering) of een Aanvullende Betaling leidt tot
een verhoging van het ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerde risico kunnen van
Verzekerde gezondheidswaarborgen worden verlangd. In dat geval geldt het verhoogde deel als
een op de dag van de verhoging ingegane nieuwe Verzekeringsovereenkomst.

Artikel 8

Investeringspremie

Op de Premie(s) (beleggingsverzekering) en/of Aanvullende Betaling(en) wordt een bedrag aan
kosten ingehouden als gespecificeerd in het Tariefblad (Beleggingsfondsen). Het bedrag dat resteert
is de Investeringspremie.

Artikel 9

Fondskeuze

9.1

Verzekeringnemer dient voor de Ingangsdatum (beleggingsverzekering) een Fondskeuze te
maken uit de Beleggingsfondsen, die past binnen het laatst ingediende beleggingsprofiel en die
maximaal 10 verschillende Beleggingsfondsen bevat. De Fondskeuze wordt op de Polis
aangetekend.

9.2

De Goudse is steeds gerechtigd te besluiten een Beleggingsfonds met ingang van een door De
Goudse te bepalen datum niet langer beschikbaar te stellen of een nieuw Beleggingsfonds
beschikbaar te stellen. De Goudse zal bij het niet langer beschikbaar stellen van een Fonds
Verzekeringnemer twee maanden voorafgaand aan de invoering van een dergelijk besluit
hiervan schriftelijk in kennis stellen. De Goudse zal hierbij aangeven dat de waarde en de
eventuele investeringsverdeling van het betreffende Fonds met ingang van een door De Goudse
opgegeven datum zal worden overgeheveld naar respectievelijk zal worden gewijzigd in een of
meerdere door De Goudse aangewezen Beleggingsfondsen. Verzekeringnemer heeft de
mogelijkheid binnen een maand na ontvangst van de mededeling van De Goudse een andere
verdeling te vragen door De Goudse schriftelijk mede te delen met ingang van welke datum
naar welk(e) beschikbaar gesteld(e) Beleggingsfonds(en) de waarde dient te worden
overgeheveld. De Goudse zal in dit geval de waarde van het betreffende Fonds op het tijdstip
naar keuze van Verzekeringnemer maar uiterlijk op de datum waarop het betreffende Fonds niet
langer beschikbaar wordt gesteld naar keuze van Verzekeringnemer overhevelen naar een ander
beschikbaar gesteld Beleggingsfonds.

Artikel 10 Bestemming investeringspremie
10.

De Investeringspremie wordt aangewend voor de aankoop van Participaties in Fondsen
conform de Fondskeuze.

10.2 Op de tweede werkdag volgend op de Boekdatum van de Premie en/of Aanvullende Betaling
geeft De Goudse opdracht tot aankoop van Participaties ter grootte van de Investeringspremie.

10.3 Indien een Premie voor de Premievervaldatum door De Goudse is ontvangen, wordt op de
werkdag volgend op de Premievervaldatum door De Goudse opdracht gegeven tot aankoop van
Participaties.
10.4 Indien Verzekeringnemer De Goudse heeft gemachtigd de Premie te incasseren door middel
van automatische afschrijving, is de Boekdatum de datum die De Goudse ten aanzien van deze
verschuldigde Premie voor de eerste maal door haar bank krijgt opgegeven, ongeacht of deze
betaling op een later tijdstip door de bank om wat voor reden dan ook wordt teruggedraaid.
Zodra naar het oordeel van De Goudse definitief vaststaat dat de Premie niet door middel van
automatische afschrijving kan worden geïncasseerd, zal De Goudse op de tweede werkdag
volgend op deze vaststelling overgaan tot het ongedaan maken van de bestemming van de
Investeringspremie.

Artikel 11

Risicopremie

11.1 Op de eerste werkdag van iedere Polismaand wordt de Risicopremie (beleggingsverzekering)
berekend voor die betreffende Polismaand.
11.2 Indien de Poliswaarde kleiner is dan het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering) is er sprake
van positief overlijdensrisico en wordt de Risicopremie (beleggingsverzekering) berekend aan
de hand van:
a. het risicobedrag: het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering) minus de Poliswaarde;
b. de rekenleeftijd: de werkelijke leeftijd die Verzekerde heeft bereikt op de laatste
Polisverjaardag, in voorkomende gevallen verhoogd met de door De Goudse vastgestelde
opslag;
c. het tarief zoals vermeld in de bijlage bij de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) inzake risicotarieven (positieve tabel), in voorkomende gevallen
verhoogd met de door De Goudse vastgestelde opslag.
De Risicopremie (beleggingsverzekering) wordt op de eerste werkdag van de Polismaand
verrekend met de Poliswaarde door onttrekking van Participaties naar evenredigheid van de
waarde van de Fondsen.
11.3 Indien de Poliswaarde groter is dan het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering) is er sprake
van negatief overlijdensrisico en wordt de Risicopremie (beleggingsverzekering) berekend aan
de hand van:
a. het risicobedrag: de Poliswaarde minus het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering);
b. de rekenleeftijd: de werkelijke leeftijd die Verzekerde heeft bereikt op de laatste
Polisverjaardag;
c. het tarief zoals vermeld in de bijlage bij de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) inzake risicotarieven (negatieve tabel).
De Risicopremie (beleggingsverzekering) wordt op de tweede werkdag van de Polismaand
toegevoegd aan de Poliswaarde door de aankoop van Participaties conform de Fondskeuze.
11.4 Indien sprake is van een of meer aanvullende dekkingen, wordt de betreffende Risicopremie op
de eerste werkdag van iedere Polismaand onttrokken aan de Poliswaarde naar evenredigheid
van de waarde van de Fondsen.

Artikel 12

Korting voor niet-rokers

12.1 Artikel 12.2 en 12.3 van de Voorwaarden Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) zijn
uitsluitend van toepassing indien in de Polis staat vermeld dat korting voor niet-rokers van
toepassing is.
12.2 Verzekeringnemer heeft recht op een korting op de Risicopremie (beleggingsverzekering)
indien er sprake is van positief overlijdensrisico en Verzekerde(n) op de Ingangsdatum
(beleggingsverzekering) gedurende minimaal twee jaar niet heeft (hebben) gerookt. De korting
voor niet-rokers is uitsluitend van toepassing, nadat De Goudse een door Verzekerde(n)
afgelegde en ondertekende verklaring heeft ontvangen, waarin naar waarheid wordt verklaard
dat Verzekerde(n) de afgelopen twee jaar niet heeft (hebben) gerookt.
12.3 Als de korting voor niet-rokers van toepassing is, vervalt deze zodra Verzekerde(n) (weer) gaat
(gaan) roken. Als Verzekerde(n) (weer) gaat (gaan) roken, zijn Verzekeringnemer en/of
Verzekerde(n) verplicht De Goudse daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Als zij deze
verplichting niet nakomen, wordt bij overlijden van Verzekerde slechts 75% van het Verzekerde
Bedrag (beleggingsverzekering) uitgekeerd.

Artikel 13

Kosten

13.1 In het Tariefblad (Beleggingsfondsen) wordt gespecificeerd welke kosten op welk moment in
mindering komen op de Premie, Poliswaarde of anderszins door De Goudse in rekening worden
gebracht.
13.2 In het geval van kosten die in mindering worden gebracht op de Poliswaarde, geschiedt dit door
onttrekking naar evenredigheid van de waarde van de Fondsen.
13.3 Omtrent de omvang en de wijze van in rekening te brengen kosten door de Fondsbeheerder(s)
verwijst De Goudse naar het prospectus van het betrokken Beleggingsfonds. De Goudse heeft
geen invloed op deze kosten, aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid en sluit elke
aansprakelijkheid ter zake uit.

Artikel 14 Schuld
14.1 Indien de Poliswaarde (gedeeltelijk) onvoldoende Participaties bevat voor de verkoop of
onttrekking van Risicopremie(s), kosten, belastingen en heffingen, ontstaat een schuld aan De
Goudse.
14.2 Nadat een schuld is ontstaan zal De Goudse Verzekeringnemer hiervan schriftelijk in kennis
stellen. Indien geen Premie of Aanvullende Betaling meer wordt gedaan heeft De Goudse het
recht de Verzekeringsovereenkomst te beëindigen.
14.3 Nadat een positieve Poliswaarde is ontstaan wordt de schuld (gedeeltelijk) verrekend door
onttrekking van Participaties naar evenredigheid van de waarde van de Fondsen.

Artikel 15

Wijziging fondskeuze

15.1 Het staat Verzekeringnemer vrij zijn Fondskeuze te wijzigen, mits de nieuwe Fondskeuze past
binnen het laatst ingediende beleggingsprofiel.
15.2 De nieuwe Fondskeuze treedt in werking op de werkdag volgend op de werkdag waarop De
Goudse voor 14:00 uur kennis heeft kunnen nemen van het voldoende gespecificeerde en
ondertekende schriftelijke verzoek van Verzekeringnemer.

Artikel 16

Wisseling van fondsen (switch)

16.1 Het staat Verzekeringnemer vrij de verdeling van de Poliswaarde over de Fondsen te wijzigen
(switchen), mits de nieuwe samenstelling van de Fondsen past binnen het laatst ingediende
beleggingsprofiel.
16.2 Bij switchen wordt een bepaald Fonds, na aftrek van eventuele kosten, belastingen en
heffingen, geheel of gedeeltelijk te gelde gemaakt conform de instructies van Verzekeringnemer
en wordt de waarde daarvan aangewend voor de aankoop van Participaties in een of meer door
Verzekeringnemer aangewezen Beleggingsfondsen.
16.3 De Goudse geeft opdracht tot verkoop van Participaties in het te vervangen Fonds op de
werkdag volgend op de werkdag waarop De Goudse voor 14:00 uur kennis heeft kunnen nemen
van het voldoende gespecificeerde en ondertekende schriftelijke verzoek van Verzekeringnemer
tot wisseling van de Fondsen. De Goudse geeft opdracht tot aankoop van Participaties in het
vervangende Fonds op de werkdag waarop de verkoop van Participaties is afgerond.

Artikel 17

Dividend

17.1 Bij eventuele dividenduitkeringen en/of renteopbrengsten uit de Fondsen zal door De Goudse
het netto dividend en/of renteopbrengst aan de Poliswaarde worden toegevoegd door de
aankoop van extra Participaties in het Fonds, waarop de dividenduitkering en/of de
renteopbrengst betrekking heeft. Uiterlijk op de tweede werkdag volgend op de Boekdatum van
het netto-dividend en/of de renteopbrengst, gaat De Goudse over tot aankoop van extra
Participaties in het betreffende Fonds.
17.2 Indien De Goudse een teruggaaf ontvangt van afgedragen dividendbelasting, vervalt deze aan
De Goudse.

Artikel 18 Begunstiging
18.1 De uitkering zal plaatsvinden aan de in de Polis vermelde en op de datum van overlijden van
Verzekerde respectievelijk de Einddatum (beleggingsverzekering) in leven zijnde
Begunstigde(n) waarvan De Goudse de begunstiging niet ingevolge artikel 7:966 lid 2 BW
heeft afgewezen, in de volgorde van de aangegeven nummering, tenzij zij weigeren de
uitkering te aanvaarden. Gelijkgenummerde Begunstigden komen elk voor gelijke delen in
aanmerking, tenzij in de Polis anders is vermeld. Begunstigden onder een volgend nummer
worden uitsluitend gerechtigd indien alle Begunstigden onder het voorgaande nummer zijn
overleden alvorens de begunstiging onherroepelijk is geworden, weigeren de uitkering te
aanvaarden, of onwaardig zijn om de uitkering te ontvangen. Bij overlijden van een
Begunstigde, wiens begunstiging onherroepelijk geworden is, gaat de begunstiging over op
diens Erfgenamen. Het verdelen van een uitkering onder Erfgenamen gebeurt in de verhouding
waarin zij recht hebben op de nalatenschap.
18.2 Verzekeringnemer kan de begunstiging vaststellen en wijzigen tot de datum van overlijden van
Verzekerde respectievelijk de Einddatum (beleggingsverzekering), tenzij Begunstigden de
begunstiging hebben aanvaard of de begunstiging anderszins onherroepelijk is geworden. Als
Verzekeringnemer is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is voor het
vaststellen en wijzigen van de begunstiging de schriftelijke toestemming van de Echtgenoot
vereist. Indien een begunstiging onherroepelijk is geworden, kan Verzekeringnemer de uit de
Verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met medewerking van de
Begunstigde(n) wiens begunstiging onherroepelijk is geworden.
18.3 Een vaststelling, wijziging of aanvaarding van een begunstiging treedt in werking zodra

De Goudse daartoe het schriftelijk verzoek van Verzekeringnemer heeft ontvangen, waaruit
blijkt dat aan alle voorwaarden zoals geformuleerd in artikel 18.2 Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) is voldaan en De Goudse die begunstiging heeft
geaccepteerd. De Goudse zal een nieuw polisblad en/of aanhangsel afgeven waarop de
vaststelling, wijziging of aanvaarding staat vermeld.
18.4 Indien wettelijk is voorgeschreven of tussen partijen is overeengekomen dat begunstiging
uitsluitend aan een beperkte kring van personen mag geschieden, vervalt de uitkering aan De
Goudse indien niet een van die betreffende personen ingevolge de voorgaande leden tot
uitkering gerechtigd wordt.

Artikel 19 Uitkering
19.1 Bij in leven zijn van Verzekerde op de Einddatum (beleggingsverzekering) wordt de uitkering
gebaseerd op het aantal Participaties in de Fondsen dat is verkregen op 0:00 uur op de
Einddatum (beleggingsverzekering).
19.2 Bij overlijden van Verzekerde voor de Einddatum (beleggingsverzekering) komt het Verzekerd
Bedrag (beleggingsverzekering) tot uitkering. Indien het Verzekerde Bedrag
(beleggingsverzekering) is gebaseerd op (een percentage van) de Poliswaarde wordt het aantal
Participaties in de berekening betrokken dat is verkregen op 0:00 uur op de dag van overlijden
van Verzekerde.
19.3 De Goudse geeft opdracht tot verkoop van Participaties op de werkdag volgend op de werkdag
waarop voor 14:00 uur aan de voorwaarden in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is
voldaan.

Artikel 20 Uitsluitingen
Indien de afkoopwaarde van de Verzekeringsovereenkomst lager is dan het Verzekerd Bedrag
(beleggingsverzekering) bij overlijden van Verzekerde voor Einddatum (beleggingsverzekering),
wordt in de volgende situaties in plaats van het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering) bij
overlijden van Verzekerde voor Einddatum (beleggingsverzekering) uitsluitend de afkoopwaarde van
de Verzekeringsovereenkomst, berekend conform artikel 23 van de Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen), uitgekeerd:
a.

bij overlijden van Verzekerde door zelfdoding, daaronder begrepen het geval dat zelfdoding niet
opzettelijk en/of niet welbewust is gepleegd, of ten gevolge van een poging daartoe binnen twee
jaar na de Ingangsdatum (beleggingsverzekering), binnen twee jaar na het in oorspronkelijke
vorm herstellen van de dekking of binnen twee jaar na het verhogen van het overlijdensrisico.
Een verhoging van de verzekering wordt als een zelfstandige verzekering beschouwd;

b.

bij overlijden van Verzekerde ten gevolge van een ongeval, hem of haar overkomen bij een
vliegtocht tijdens zijn werkzaamheden als vlieger of testpiloot;

c.

bij overlijden van Verzekerde tijdens of als gevolg van krijgsdienst of gewapende dienst
waaraan niet onder Nederlands gezag wordt deelgenomen door Verzekerde, of als door
Verzekerde wordt deelgenomen aan een opstand tegen het wettelijk gezag;

d.

bij overlijden van Verzekerde door opzet of roekeloosheid van iemand die belang heeft bij de
uitkering. Indien dat (een van) de Begunstigde(n) is, wordt de afkoopwaarde niet aan hem of
aan zijn Erfgenamen uitgekeerd, doch verdeeld over de gelijkgenummerde Begunstigde(n)
(naar rato van zijn/haar/hun aandeel in de uitkering), indien en voor zover deze op generlei

wijze betrokken was (waren) bij het overlijden van Verzekerde. Indien geen sprake is van (een)
gelijkgenummerde Begunstigde(n), wordt de afkoopwaarde uitgekeerd aan de Begunstigde(n)
onder een opvolgend nummer, indien en voor zover deze op generlei wijze betrokken was
(waren) bij het overlijden van Verzekerde.

Artikel 21 Verplichtingen bij overlijden
21.1 Indien Verzekerde overlijdt voor de Einddatum (beleggingsverzekering) zijn Verzekeringnemer
en/of Begunstigden gehouden:
a.

De Goudse hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen;

b.

de uitkeringsaanvraag te doen door middel van een door De Goudse te verstrekken
aanvraagformulier, dat volledig is ingevuld en ondertekend;

c.

naar genoegen van De Goudse aan te tonen, dat geen van de uitsluitingen of beperkingen als
genoemd in artikel 20 van de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) zich voordoet.

2.

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de in artikel 21.1 van de Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) vermelde verplichtingen heeft tot gevolg dat het
recht op uitkering vervalt, wanneer De Goudse hierdoor in een redelijk belang is geschaad.

3.

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de in artikel 21.1 van de Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) vermelde verplichtingen met het opzet De Goudse
te misleiden, heeft tot gevolg dat het recht op uitkering vervalt, tenzij de misleiding het verval
van het recht op uitkering niet rechtvaardigt.

Artikel 22

Oorlogstoestand

22.1 Vanaf het tijdstip waarop in enig gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden een actieve
oorlogstoestand intreedt, zullen, ongeacht of Verzekerde op dat tijdstip al dan niet in
krijgsdienst is, de Verzekerde Bedragen (beleggingsverzekering) bij overlijden van Verzekerde
voor Einddatum (beleggingsverzekering) zijn teruggebracht tot 90% van de tot dat tijdstip
geldende Verzekerde Bedragen (beleggingsverzekering) van Verzekerde voor Einddatum
(beleggingsverzekering).
22.2 Binnen negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is
geëindigd beslist De Goudse of de opgelegde korting wordt gehandhaafd, of met
terugwerkende kracht geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Deze beslissing is afhankelijk
van het verschil tussen de aan het einde van het boekjaar berekende waarde van de
gezamenlijke verminderingen en de extra sterfteverliezen als gevolg van de oorlogstoestand.
22.3 De aanwezigheid en de tijdstippen van intreden en beëindiging van een actieve oorlogstoestand
zullen bindend worden vastgesteld door De Nederlandsche Bank. De Minister van Financiën
heeft de bevoegdheid deze regeling buiten toepassing te verklaren en nadere voorschriften met
betrekking tot de dekking van het oorlogsrisico te geven.

Artikel 23 Afkoop
23.1 Voor zover de Verzekeringsovereenkomst stellig voorziet in een of meer uitkeringen kan
Verzekeringnemer, zolang Verzekerde in leven is, de Verzekeringsovereenkomst geheel of
gedeeltelijk afkopen, tenzij in de Verzekeringsovereenkomst anders is bepaald.

23.2 Indien Verzekeringnemer de Verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wenst af te
kopen dient De Goudse hiervan op de hoogte gebracht te worden door een voldoende
gespecificeerd en ondertekend schriftelijk verzoek van Verzekeringnemer.
23.3 De afkoopwaarde van de Verzekeringsovereenkomst is gelijk aan de eurowaarde van het aantal
Participaties dat is verkregen op 0:00 uur op de datum van afkoop, na aftrek van de in het
Tariefblad (Beleggingsfondsen) opgenomen kosten. Op de (gedeeltelijke) afkoopwaarde
worden voor zover van toepassing wettelijk voorgeschreven belastingen en heffingen in
mindering gebracht.
23.4 De uit te keren afkoopwaarde kan nooit groter zijn dan het Verzekerd Bedrag, tenzij een door
De Goudse aangewezen medisch deskundige op basis van de door De Goudse en/of de medisch
deskundige vereiste gezondheidswaarborgen van Verzekerde en eventueel naar aanleiding
daarvan gedaan nader onderzoek heeft vastgesteld dat geen sprake is van een verhoogd
overlijdensrisico van Verzekerde. De daarmee verband houdende kosten komen voor rekening
van Verzekeringnemer.
23.5 Bij gedeeltelijke afkoop van de Verzekeringsovereenkomst wordt het uit te keren afkoopbedrag
met de Poliswaarde verrekend door de verkoop van Participaties. De Goudse en
Verzekeringnemer zullen in overleg bepalen welke Fondsen (gedeeltelijk) te gelde worden
gemaakt.
23.6 Bij gedeeltelijke afkoop wordt het Verzekerd Bedrag (beleggingsverzekering), niet zijnde een
percentage van de Poliswaarde, verminderd met het (de) afkoopbedrag(en), tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. In dat geval wordt een nieuwe Verzekeringsovereenkomst geacht tot
stand te zijn gekomen en kan De Goudse gezondheidswaarborgen van Verzekerde verlangen.
23.7 Als datum van (gedeeltelijke) afkoop geldt de werkdag volgend op de werkdag waarop De
Goudse voor 14:00 uur heeft kunnen vaststellen dat aan de voorwaarden in artikel 12 van de
Algemene Voorwaarden is voldaan. Op deze datum geeft De Goudse opdracht tot verkoop van
Participaties.
23.8 Bij volledige afkoop van de Verzekeringsovereenkomst eindigt de Verzekeringsovereenkomst
met ingang van de datum van afkoop.

Artikel 24

Premievrijmaking

24.1 Indien periodieke Premies verschuldigd zijn heeft Verzekeringnemer het recht De Goudse te
vragen de Verzekeringsovereenkomst premievrij te maken. Bij premievrijmaking loopt de
Verzekeringsovereenkomst door en zijn geen Premies meer verschuldigd. Het Verzekerd
Bedrag (beleggingsverzekering) blijft onverminderd van kracht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Eventuele aanvullende dekkingen komen te vervallen.
24.2 Indien Verzekeringnemer de Verzekeringsovereenkomst premievrij wenst te maken dient De
Goudse hiervan op de hoogte gebracht te worden door een voldoende gespecificeerd en
ondertekend schriftelijk verzoek van Verzekeringnemer.

Artikel 25 Belening
De Verzekeringsovereenkomst kan niet worden beleend.

Artikel 26

Waardeoverzicht

Jaarlijks ontvangt Verzekeringnemer uiterlijk op 31 maart een waardeoverzicht per
31 december van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 27

Belastingen en/of heffingen

27.1 Ten aanzien van de in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden geregelde belastingen en
heffingen geldt dat deze door De Goudse aan de Poliswaarde kunnen worden onttrokken, met
afzonderlijke betaling vooraf kunnen worden verrekend, of in mindering kunnen worden
gebracht op een uitkering, zulks ter keuze van De Goudse.
27.2 Indien belastingen en/of heffingen ten laste worden gebracht van de Poliswaarde, geschiedt dat,
naar keuze van De Goudse, door onttrekking of verkoop van Participaties in de Fondsen naar
evenredigheid van de waarde van de Fondsen met ingang van de datum waarop deze kosten in
rekening worden gebracht.

Artikel 28

Einde Verzekeringsovereenkomst

28.1 In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Voorwaarden
Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen), eindigt de Verzekerings-overeenkomst ingevolge
de Voorwaarden Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen) direct en van rechtswege, zonder
nadere sommatie of ingebrekestelling:
a.
b.

als Verzekerde overlijdt;
aan het einde van de dertigste dag na die waarop Verzekerde zijn woonplaats niet meer in
Nederland heeft, tenzij De Goudse en Verzekeringnemer, na mededeling door
Verzekeringnemer en/of Verzekerde van de buitenlandse woonplaats van Verzekerde,
schriftelijk zijn overeengekomen dat de dekking (tegen nieuwe voorwaarden en/of Premie
(beleggingsverzekering) respectievelijk Risicopremie (beleggingsverzekering)) wordt
voortgezet;

c.

als Verzekerde langer dan 60 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, tenzij De Goudse
en Verzekeringnemer, na mededeling door Verzekeringnemer en/of Verzekerde van het verblijf
van Verzekerde in het buitenland, schriftelijk zijn overeengekomen dat de dekking (tegen
nieuwe voorwaarden en/of Premie (beleggingsverzekering) respectievelijk Risicopremie
(beleggingsverzekering)) wordt voortgezet.

2.

Indien de omstandigheden b of c in artikel 28.1 van de Voorwaarden Beleggingsverzekering
(Beleggingsfondsen) zich voordoen, dienen Verzekeringnemer en/of Verzekerde De Goudse
daar onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen. Zolang Verzekeringnemer en/of
Verzekerde dat nalaat, blijft Verzekeringnemer Premie (beleggingsverzekering) en Risicopremie
(beleggingsverzekering) verschuldigd, ondanks het feit dat de Verzekeringsovereenkomst van
rechtswege is geëindigd.

3.

Indien omstandigheid a zich voordoet, wordt het Verzekerde Bedrag (beleggingsverzekering)
bij overlijden van Verzekerde voor Einddatum (beleggingsverzekering) uitgekeerd. In de
gevallen b en c in artikel 28.1 van de Voorwaarden Beleggingsverzekering (Beleggingsfondsen)
wordt de afkoopwaarde aan Verzekeringnemer uitgekeerd, tenzij de afkoopwaarde hoger is dan
het Verzekerde Bedrag (beleggingsverzekering) bij overlijden van Verzekerde voor Einddatum
(beleggingsverzekering) dan wordt dit Verzekerde Bedrag uitgekeerd.

CLAUSULEBLAD TERRORISMEDEKKING
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt verstaan
onder:

1.1

Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de
zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in
de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de
dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks
- al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.

1.2

Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische
inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,waarbij
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3

Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door Verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

1.4

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V.
(NHT)
E e n d o o r h e t Ve r b o n d v a n Ve r z e k e r a a r s i n N e d e r l a n d o p g e r i c h t e
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of
indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3
omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5

Verzekeringsovereenkomsten
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in
artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht
betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een Verzekeringnemer
met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien Verzekeringnemer een rechtspersoon
is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de
verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een
Verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien
Verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van
de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

1.6

In Nederland toegelaten verzekeraars
Levens, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel
toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2
2.1

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

Indien en voor zover, met inachtneming van de in de artikelen 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat
voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting
of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico',
geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de
herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering
met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de
betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld
op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien
van de betrokken verzekering.

2.2

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot
maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van
een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.

2.3

In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor
verzekeringen die betrekking hebben op:
•
•

schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per
Verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder
deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars
zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven Polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan:
alle op het risicoadres aanwezige door Verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle
buiten het risicoadres gelegen door Verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het
gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als
zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door Verzekeringnemer verzekerde
objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er
tenminste een op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een Verzekeringnemer, ongeacht door welke
tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de Polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel 3

Uitkeringsprotocol NHT

3.1

Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol
afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij
kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te
voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is
zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de
verzekeraar te doen.

3.2

De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol
afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee
aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig
voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
Verzekeringnemer, Verzekerde en tot uitkering gerechtigden.

3.3

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij
wijze van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden
uitgekeerd, kan Verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1
bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4

De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol
slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden
gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of
omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het
terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.

