Risicoverzekering
Kapitaal bij overlijden
Algemene voorwaarden
(OV-2006-1)

Overgangsbepaling
Indien de ingangsdatum van de polis ligt voor 1 januari 2006, dan zal
door het van kracht verklaren van deze nieuwe voorwaarden geen
nadeel voor de verzekeringnemer of een verzekerde ontstaan,
anders dan wordt afgedwongen door het op 1 januari 2006 van
kracht worden van het Nieuw Verzekeringsrecht BW Boek 7.
Daar waar oorspronkelijk sprake is/was van een contractsduur van
meer dan 12 maanden, geldt dat deze is teruggebracht tot 12
maanden.

Artikel 1. Begripsomschrijving
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Assuradeuren: W.A. Hienfeld B.V. en/of anderen door wie de
verzekering mede is ondertekend;
2. Verzekeringnemer: degene, die de verzekering met assuradeuren sluit, of diens rechtsopvolger(s);
3. Verzekerde: degene, op wiens leven de verzekering wordt
gesloten;
4. Begunstigde: degene, aan wie een verzekerd bedrag dient te
worden uitgekeerd.
5. Oorlogstoestand:
- een gewapend conflict:
elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of althans de één de ander, met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede
verstaan optreden van een vredesmacht der Verenigde Naties.
- burgeroorlog:
een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen
inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel van de
inwoners van die staat betrokken is.
1.2. In de in het polisblad vermelde omschrijving van begunstigden
wordt verstaan onder:
1. weduwnaar of weduwe: de echtgenoot of echtgenote ten tijde
van het overlijden;
2. kinderen: de wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen ten
tijde van het opeisbaar worden van een verzekerd bedrag,
alsmede de wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen van
vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling;
3. erfgenamen: degenen, die krachtens testamentaire erfstelling of
de wet tot de nalatenschap gerechtigd zijn, daaronder begrepen
hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; de
onderlinge verdeling geschiedt in de verhouding, waarin zij tot de
nalatenschap gerechtigd zijn.

bedrag(en) aan de begunstigde(n) uit te keren in geval van overlijden
van de verzekerde, één en ander met inachtneming van de van
toepassing zijnde voorwaarden.

Artikel 6. Verzekeringsgebied
De dekking is van kracht in de gehele wereld.

Artikel 7. Uitsluitingen en beperkingen
7.1. Assuradeuren zijn niet gehouden tot het doen van enige uitkering
ingeval het overlijden direct of indirect een gevolg is van:
a. opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die bij
de verzekering belang heeft;
b. zelfdoding of een poging daartoe binnen 2 jaar na aanvang
van het risico, anders dan een euthanasie welke uitgevoerd
wordt conform de door het Ministerie van Justitie
uitgevaardigde richtlijnen;
c. atoomkernreacties en/of radioactiviteit, tenzij toegepast bij
medische behandeling van de verzekerde;
d. deelneming aan enige krijgsmacht of gewapende dienst,
anders dan binnen het kader van de NATO of daarmee
verbonden diensten;
e. het uitvoeren van c.q. deelnemen aan luchtreizen met militair
materieel als lid van de bemanning;
f. het uitvoeren c.q. deelnemen aan luchtreizen buiten de door de
burgerluchtvaart gerespecteerde grenzen van de atmosfeer
respectievelijk het uitvoeren van c.q. deelnemen aan luchtreizen tijdens invliegen of proefvliegen;
g. het toepassen van de doodstraf door een officiële rechtbank
van een door Nederland erkende staat.
7.2. Overlijdt de verzekerde als gevolg van opzet of grove schuld van
een begunstigde dan zijn assuradeuren nimmer gehouden tot het
doen van enige uitkering voor zover de uitkering aan de
begunstigde ten goede zou komen.
7.3. Indien assuradeuren redelijkerwijs kunnen vermoeden, dat de
verzekerde is overleden als gevolg van een in 7.1. genoemde
oorzaak of omstandigheid, hebben zij het recht zich op dit punt
eerst klaarheid te doen verschaffen alvorens enige uitkering te
doen.

Artikel 8. Oorlogstoestand

Artikel 2. Grondslag van de verzekering

8.1. Zodra in enig gebiedsdeel van de Europese Unie een actieve
oorlogstoestand intreedt, ongeacht of de verzekerde op dat
tijdstip al dan niet in krijgsdienst is, zullen de verzekerde
bedragen zijn teruggebracht tot 90% van de op dat tijdstip
verzekerde bedragen.

2.1. De door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde aan
assuradeuren verstrekte verklaringen, opgaven en de daarbij
overlegde stukken vormen de grondslag van de verzekering en
worden geacht daarmee één geheel uit te maken.
2.2 Bij gebleken onjuiste opgave van de leeftijd of het geslacht van de
verzekerde zal, bij handhaving van de overeengekomen premie,
de uitkering worden aangepast op basis van de werkelijke leeftijd
of het juiste geslacht, tenzij assuradeuren bij kennis van de
werkelijke leeftijd of het juiste geslacht geen verzekering zou
hebben gesloten.

8.2. Het in 8.1. bepaalde wordt geacht niet in werking te zijn
getreden, indien binnen 6 maanden na beëindiging van de
actieve oorlogstoestand, doch uiterlijk bij het opeisbaar worden
van enig bij deze verzekering verzekerd bedrag, ten genoegen
van assuradeuren wordt aangetoond, dat de verzekerde op het
in 8.1 bedoelde tijdstip en verder tijdens de gehele duur van de
actieve oorlogstoestand, verblijf hield op het grondgebied van
één of meer staten buiten de E.U., welke gedurende die tijd niet
in oorlog zijn geweest en op wiens grondgebied evenmin
gedurende die tijd oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.

Artikel 3. Valuta

8.3. Assuradeuren zullen, uiterlijk 9 maanden na het einde van het
boekjaar waarin de in artikel 8.1 bedoelde oorlogstoestand is
beëindigd, op de groep verzekeringen, waarop deze of in
hoofdlijnen
daarmee
overeenstemmende
oorlogsrisico
bepalingen in werking zijn getreden, de reeds ingehouden
kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de
toekomst opgelegde kortingen geheel of gedeeltelijk laten
vervallen, één en ander voor zover de aan het eind van bedoeld
boekjaar berekende waarde der gezamenlijke kortingen de totale
waarde op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te stellen
extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt.

De in het polisblad vermelde bedragen luiden in Euro, tenzij anders
vermeld.

Artikel 4. Aanvang van het risico
De verzekering vangt aan op de in het polisblad vermelde
ingangsdatum, tenzij niet is voldaan aan het in artikel 9 gestelde.

Artikel 5. Strekking van de verzekering
Assuradeuren verbinden zich om het (de) in het polisblad vermelde
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De aanwezigheid, zomede de tijdstippen van intreden en beëindiging
van een actieve oorlogstoestand, als bedoeld in 8.1, zullen bindend
worden vastgesteld door de Verzekeringskamer.

den onder algemene titel.
14.2.

Artikel 9. Premiebetaling

Een begunstigde kan begunstiging slechts aanvaarden door
middel van een daartoe strekkende, door hemzelf en de
verzekeringnemer ondertekende schriftelijke mededeling aan
assuradeuren, welke de aanvaarding aantekenen op het
polisblad.
a. Indien een begunstiging aldus is aanvaard kan de
verzekeringnemer zijn uit de verzekering voortvloeiende
rechten slechts uitoefenen met medewerking van de
begunstigde, die aldus heeft aanvaard.
b. Indien de premie niet tijdig is betaald geven assuradeuren
daarvan kennis aan de begunstigde, die aldus heeft
aanvaard, en deze is dan gerechtigd de betaling voort te
zetten.

De verzekeringnemer is gehouden de premie bij vooruitbetaling aan
assuradeuren te voldoen. Niet-betaling van de eerste premie plus
kosten, respectievelijk van de volgpremies, heeft schorsing van de
risicodekking tengevolge zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
Deze schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de
periode waarover de achterstallige premie was verschuldigd.
De risicodekking wordt weer van kracht 5 x 24 uur nadat de
verschuldigde premie door assuradeuren is ontvangen.
Tenzij speciale bepalingen daarin voorzien, wordt in geen geval
restitutie van premie over enige nog niet verstreken periode van een
lopende verzekeringstermijn verleend.

Artikel 15. Poliswijzigingen, duplicaatpolis

Artikel 10. Rechten van de verzekeringnemer

15.1.

De verzekeringnemer heeft, zolang de verzekerde in leven is, het recht
om:
10.1. de verzekering schriftelijk op te zeggen;
10.2. de begunstiging, tenzij deze is aanvaard, te wijzigen door
middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling
aan assuradeuren, welke de wijziging aantekenen op het
polisblad. Na het overlijden van de verzekeringnemer gaat het
recht om de begunstiging te wijzigen niet op zijn
rechtsopvolger(s) over.

Artikel 11. Overdracht
De verzekeringnemer kan zijn uit de verzekering voortvloeiende
rechten aan een ander overdragen door middel van een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling aan assuradeuren.
De overdracht geldt slechts indien deze blijkt uit een aantekening van
assuradeuren op het polisblad.

Artikel 12. Uitkering en bewijsstukken
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag geschiedt zodra
de bewijsstukken, waarvan assuradeuren overlegging
verlangen, zijn ontvangen en in orde bevonden.
De uitbetaling van de uitkering zal geschieden, nadat
assuradeuren voor het uit te keren bedrag een document
hebben ontvangen, waarin is vastgelegd dat de begunstigde(n)
de uitkering accepteert.
De uitkering vindt plaats op een rekening bij een bankinstelling.
Assuradeuren vergoeden geen interest over de periode,
gelegen tussen het opeisbaar worden van een verzekerd
bedrag en uitkering daarvan.

Artikel 13. Verjaring
Indien opvordering van een opeisbaar verzekerd bedrag dan wel
overlegging van de in 12.1 bedoelde stukken niet heeft
plaatsgevonden binnen 2 jaar na het opeisbaar worden, zijn
assuradeuren niet tot uitkering gehouden.

Artikel 14. Begunstiging en aanvaarding
14.1.

Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag geschiedt aan
de daarvoor in het polisblad vermelde begunstigde(n).
a. In geval meer begunstigden zijn aangewezen komen hoger
genummerde begunstigden pas in aanmerking, indien alle
lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden zijn
of de uitkering geweigerd hebben.
b. Gelijkgenummerde begunstigden komen elk voor gelijke
delen in aanmerking, tenzij in het polisblad anders is
vermeld. Assuradeuren zijn echter gerechtigd tot uitkering in
één bedrag tegen gezamenlijke kwijting, zonder in dat geval
aansprakelijk te zijn voor de wijze, waarop de verdeling
onderling plaatsvindt.
c. Indien een begunstigde overlijdt voordat de uitkering,
waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar wordt, gaat zijn recht
niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.
d. Voorzover geen begunstigde is aangewezen, dan wel de
aangewezen begunstigden ontbreken, overleden zijn of de
uitkering weigeren te aanvaarden, geschiedt de uitkering aan
de verzekeringnemer. Is deze overleden dan geschiedt de
uitkering aan diens erfgenamen. In het geval erfgenamen
ontbreken geschiedt de uitkering aan andere rechtverkrijgen-

15.2

15.3

Tegenover assuradeuren kunnen generlei wijziging in de
verzekering worden ingeroepen, alvorens daarvan een door
assuradeuren getekende verklaring in het polisblad is
aangebracht, dan wel ter zake een nieuwe polis of
polisaanhangsel is afgegeven.
Indien de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen na afgifte
van de polis, het polisaanhangsel, of van de gewijzigde polis,
als bedoeld in 15.1. aan assuradeuren bezwaren daartegen
kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht met de inhoud
daarvan in te stemmen.
Indien door de verzekeringnemer ten genoegen van
assuradeuren aannemelijk is gemaakt dat de polis verloren of
teniet is gegaan, kan deze op de door assuradeuren te stellen
voorwaarden worden vervangen door een duplicaatpolis. Door
de afgifte van een duplicaatpolis wordt de oorspronkelijke polis
waardeloos, hetgeen in het duplicaat polisblad wordt vermeld.

Artikel 16. Verhaal van kosten en belasting
Alle kosten, anders dan medische kosten, verbonden aan de uitvoering
van de verzekeringsovereenkomst of aan de uitoefening van enig
daarbij toegekende bevoegdheid, komen voor rekening van de
verzekeringnemer of belanghebbende.
Onder kosten worden mede verstaan belastingen op premie en/of
uitkeringen en revisierente.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze verzekeringsovereenkomst wordt geregeerd door de regels van
het Nederlands Recht.
Alle geschillen welke uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeien
zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde
Rechter te Amsterdam. Indien assuradeuren als eisers optreden en de
verzekeringnemer in het buitenland woont of verblijft, kunnen zij van
deze regel afwijken. Verzekeringnemers en verzekerde of
gerechtigden op uitkering uit hoofde van deze verzekeringsovereenkomst, kunnen in voorkomende gevallen tevens hun klachten
voorleggen aan de navolgende instanties:
−
de directie van W.A. Hienfeld B.V.,
Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam;
−
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AN Den Haag.

Artikel 18. Persoonregistratie
De bij de aanvraag en/of wijziging van een verzekering dan wel bij
schademelding verstrekte persoonsgegevens worden door W.A.
Hienfeld B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en/of het
uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of de eventueel hierop
betrekking hebbende financiële afwikkeling(en) en het beheren van
daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het voorkomen en
bestrijden van fraude.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
"Verwerking
Persoonsgegevens
Financiële
Instellingen" van
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kan worden
opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, of via
www.verzekeraars.nl.

