Carrière stop polis
Aanvullende voorwaarden
(CE 2006-01)

Artikel 1. Begripsomschrijving
In aanvulling op de hierna van toepassing verklaarde
Algemene Voorwaarden (zie Artikel 3.) wordt hierbij bepaald
dat binnen het kader van deze Bijzondere Voorwaarden wordt
verstaan onder Assuradeuren: W.A. Hienfeld B.V. en/of
anderen door wie de verzekering mede is ondertekend.
Artikel 2. Omvang van de verzekering
De omvang van deze verzekeringsovereenkomst betreft de
navolgende rubrieken:
A: kapitaal bij overlijden van de verzekerde persoon;
B: kapitaal bij volledige of gedeeltelijke blijvende invaliditeit
van de verzekerde persoon dan wel;
C: kapitaal bij leven, indien wordt vastgesteld, dat de
verzekerde persoon binnen twee jaar na de schademelding zal zijn overleden, inzake blijvende invaliditeit.
De voor de verzekeringsovereenkomst geldende verzekerde
bedragen voor de rubrieken A (overlijden) en B (maximaal bij
blijvende invaliditeit) zijn conform de in de polis en/of
polisaanhangsels vastgelegde omvang, met de restrictie dat de
omvang van rubriek A nimmer die van rubriek B kan
overtreffen.
Ten aanzien van het kapitaal geldend voor rubriek C geldt dat
dit gelijk is aan de omvang van rubriek A voorzover deze de
omvang van rubriek B niet overtreft.
Eén en ander met inachtneming van de onderstaande
voorwaarden en/of bepalingen in de polis en/of
polisaanhangsels
Artikel 3. Algemene voorwaarden
3.1. Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A)
Voor de vaststelling van het recht op uitkering van het in
de polis genoemde verzekerde kapitaal bij overlijden zijn
de Algemene Voorwaarden Levensverzekering Kapitaal bij
Overlijden (gewaarmerkt: OV1) van toepassing.
3.2. Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit (Rubriek B)
Voor de vaststelling van het recht op uitkering inzake
volledige of gedeeltelijke blijvende invaliditeit zijn de
Algemene Voorwaarden voor de Carrière Stop Polis
(gewaarmerkt: C2006-01) van toepassing.
3.3. Recht op uitkering bij leven
Indien aannemelijk is dat de verzekerde persoon binnen
twee jaar na de schademelding inzake blijvende invaliditeit
(Rubriek B) zal zijn overleden als gevolg van een onder de
polisvoorwaarden
OV1
gedekte
oorzaak,
staan
assuradeuren toe dat door de verzekeringnemer of
namens hem/haar schriftelijk wordt verzocht om uitkering
van het onder Rubriek C verzekerde kapitaal. Bevestigen
de medische adviseurs van assuradeuren dat er sprake is
van een onafwendbaar sterven van de verzekerde
persoon binnen twee jaar na de schademelding met als
gevolg dat het recht op uitkering conform Rubriek B vervalt
(keuring twee jaar na schadeaanmelding), dan kan van de
navolgende regeling gebruik worden gemaakt:

assuradeuren en namens hen zijn aanvaard.
3.3.3 Gelijktijdig voldoen assuradeuren ten gunste van de
verzekerde persoon het volledige kapitaal dat
inzake Rubriek A in de polis is vastgelegd, zonder
dat vergoeding van rente over enige periode wordt
verstrekt.
3.3.4 Blijkt de verzekerde persoon nog in leven te zijn op
de datum waarop 2 jaren zijn verstreken sedert de
eerste melding van de schade, dan wordt alsnog de
graad van blijvende invaliditeit vastgesteld conform
de voorwaarden C-2006-01.
3.3.5 Nadat door of namens assuradeuren is vastgesteld
of en in hoeverre de verzekerde persoon in
aanmerking komt voor een uitkering wegens
blijvende invaliditeit, gebaseerd op de alsdan van
toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden C200601, zullen deze op basis daarvan, doch onder aftrek
van de in eerste instantie betaalde uitkering
(conform 3.3.3), overgaan tot uitbetaling van de
resterende uitkeringsrechten.
Artikel 4. Begin en einde van de overeenkomst
Begin en einde van de polis zijn beide om 12.00 uur lokale tijd
ter plaatse waar de verzekerde zich bevindt.
a. Ingangsdatum
De risicodekking treedt in op de in de polis genoemde
ingangsdatum,
b. Verlenging
Tenzij assuradeuren gebruik maken van hun recht om de
en bloc clausule toe te passen geldt dat indien de polis
niet minstens 2 maanden vóór de vervaldag schriftelijk
door verzekeringnemer of assuradeuren is opgezegd, zij
stilzwijgend wordt verlengd met 12 maanden.
c. Vervallen uitkeringsrecht
Indien de verzekerde is overleden vervalt ieder recht op
uitkering voorzover dit betrekking heeft op blijvende
invaliditeit van deze verzekerde.
d. Eindleeftijd
Zodra assuradeuren vaststellen dat de verzekerde
voorafgaande aan de jaarlijkse premievervaldatum de
zestigjarige leeftijd heeft bereikt.
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3.3.1 De bij de verzekeringsovereenkomst betrokken
begunstigden bevestigen door middel van een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring afstand
te doen van hun rechten.
3.3.2 In de polis wordt aangetekend dat de
uitkeringsrechten inzake overlijden zijn verpand aan
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