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We zeggen graag waar het op staat.
Ook bij minder leuke onderwerpen.
Zo weten we wat we aan elkaar hebben.

3

mei 2013

Overlijdensrisicoverzekering

Wij gebruiken voor deze verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.
>	In de algemene voorwaarden vindt u de regels voor al onze levensverzekeringen.
>	In de productvoorwaarden vindt u de extra regels die alleen gelden voor deze
Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering.

1.

De premie
1.1 Premieoverzicht
Bij de start van de verzekering vertellen wij hoeveel premie u iedere maand betaalt.
De premie is namelijk iedere maand anders. U vindt de premie terug in de offerte en de polis.
Verandert u de verzekering niet? Dan houdt u de premies uit het premieoverzicht.
1.2

Waaruit bestaat de premie?
>> Risicopremie
		 Dit is de premie die nodig is voor het verzekeren van het overlijdensrisico.
>> Kosten
		 Wij maken kosten voor uw verzekering. U leest hier meer over bij ‘De kosten’.

1.3 Waarom is de premie iedere maand anders?
Omdat de risicopremie iedere maand anders is. Wij bepalen de risicopremie bij de start van de verzekering.
De risicopremie hangt af van:
>> De leeftijd van de verzekerde in die maand.
>> Het verzekerd bedrag in die maand.
>> De gezondheid van de verzekerde. Deze beoordelen we bij de start van de verzekering.
De risicopremie is lager als de verzekerde niet rookt. We leggen dit uit bij ‘Lagere premie voor niet-rokers’.
1.4 Soms een hogere risicopremie
Uit de medische vragenlijst of medische keuring blijkt soms een grotere kans op overlijden.
Hierdoor kan de risicopremie hoger worden. U krijgt dan een nieuwe offerte.

2.

De premie betalen
2.1

Hoe betaalt u de premie?
>> U betaalt de premie elke maand automatisch. Hiervoor machtigt u ons.
>> U betaalt de premie aan het begin van elke maand.

2.2 Bij de start van de verzekering
U betaalt alleen premie voor de dagen dat u bent verzekerd. Start de verzekering niet op de eerste van
de maand? Dan betaalt u dus maar voor een deel van die maand.
2.3 En verder
Ontvangen wij de premie niet binnen 60 dagen? Dan stoppen wij de verzekering zonder iets uit te keren.
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3.

Lagere premie voor niet-rokers
3.1 Bij de start van de verzekering
De premie is lager als de verzekerde de laatste twee jaar niet heeft gerookt. De verzekerde geeft dit aan op
de medische vragenlijst.
3.2 Als de verzekering al loopt
Wat gebeurt er als de verzekerde stopt met roken? Ook dan komt u na twee jaar in aanmerking voor een
lagere premie. Maar alleen als de verzekerde na die twee jaar jonger is dan 45 jaar. Hiervoor hebben wij een
verklaring nodig van de verzekerde.
Wanneer betaalt u dan die lagere premie? Vanaf de eerste van de maand na ontvangst van de verklaring.
3.3 Als de verzekerde begint met roken
Begint de verzekerde met roken als de verzekering loopt? Dan vervalt uw recht op de lagere premie. U moet
ons dit meteen laten weten. Doet u dit niet? Dan keren we bij overlijden maar 50% van het verzekerd bedrag
uit.

4.

De kosten
Voor uw verzekering maken we kosten. We kennen:
>> distributiekosten
>> productkosten
4.1 Distributiekosten zijn kosten voor de offerte en aanvraag
Distributiekosten zijn de kosten voor het verwerken van uw offerte en aanvraag. Meer uitleg vindt u in ons
Dienstverleningsdocument op www.centraalbeheer.nl/overlijdensrisicoverzekering. Daarin leest u ook hoe
hoog de distributiekosten zijn.
4.2 U betaalt de distributiekosten in één keer
We schrijven de distributiekosten in één keer van uw rekening af bij het afsluiten van de verzekering.Hiervoor
machtigt u ons.
4.3 Productkosten zijn kosten die wij voor uw verzekering maken
Wij maken onder meer kosten voor:
>> medische acceptatie
>> administratie en beheer
>> het automatisch afschrijven van de premie
4.4 De productkosten zitten in de maandelijkse premie
In de offerte en op de polis leest u hoe hoog de productkosten zijn.
4.5 Als u de verzekering toch niet wilt
Binnen 30 dagen kunt u ons laten weten dat u de verzekering toch niet wilt. De betaalde distributiekosten en
premie ontvangt u dan van ons terug.
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5.

De uitkering
5.1 Wanneer keren we uit?
Als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt.
5.2 Wat keren we uit?
Het bedrag dat verzekerd is in de maand waarin de verzekerde overlijdt. U vindt het verzekerd bedrag terug in
de offerte en de polis.
5.3 Aan wie keren we uit?
Aan de begunstigde(n). In de algemene voorwaarden leest u hoe dit werkt. We noemen de begunstigde(n) op
de polis.
5.4 Wat hebben we nodig om uit te keren?
In ieder geval de volgende gegevens:
>> Een kopie van de overlijdensakte of een uittreksel uit het overlijdensregister.
>> Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de verzekerde is overleden.
>> BSN-nummer van de verzekerde.
>> Oorzaak van overlijden.
>> Naam, adres en woonplaats van de huisarts van de verzekerde. Deze gegevens hebben we nodig
voor de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens (Den Haag).
>> Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de begunstigde(n).
>> Kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde(n).
>> Rekeningnummer van de begunstigde(n).
En soms ook nog andere gegevens, zoals:
>> Een verklaring van erfrecht. Hierin staat bijvoorbeeld genoemd wie de kinderen of erfgenamen zijn.
		 Een verklaring van erfrecht vraagt u op bij de notaris.
5.5 Teveel betaalde premie betalen we terug
Is er al premie betaald voor de periode ná het overlijden van de verzekerde? Dan betalen we dit terug.
5.6 Premieachterstand
Is er te weinig premie betaald als de verzekerde overlijdt? Dan halen we dit bedrag van de uitkering af.
5.7 En verder
De verzekering stopt na het overlijden van de verzekerde.

Een persoonlijk overzicht van de rechten en plichten.
Helemaal op maat gemaakt voor u.
Zo weet u precies waarvan ú verzekerd bent.
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6.

De verzekering verpanden
6.1 Wanneer verpanden?
Als een geldgever er zeker van wil zijn dat een schuld wordt terugbetaald. Bij een hypotheek bijvoorbeeld.
Door verpanding krijgt de geldgever recht op de uitkering. De geldgever noemen we ‘pandhouder’.
6.2 Uitkering groter dan de schuld?
Blijft er een bedrag over als de schuld is terugbetaald? Dan volgen we voor het bedrag dat overblijft de
begunstiging op de polis.
6.3 Toestemming pandhouder
U mag de verzekering alleen veranderen of stoppen met schriftelijke toestemming van de pandhouder.

7.

De begunstiging aanvaarden
Normaal gesproken mag u de begunstiging op ieder moment veranderen. En is een begunstigde dus nooit
zeker dat hij begunstigde blijft. Wilt u de begunstigde die zekerheid wel geven? Dan laat u de begunstigde de
begunstiging aanvaarden. Wat betekent dit?
>> U mag de begunstiging niet veranderen zonder toestemming van die begunstigde.
>> U mag de verzekering niet veranderen of stoppen zonder toestemming van die begunstigde.
7.1 Overlijdt de begunstigde die heeft aanvaard?
Dan nemen zijn erfgenamen zijn plaats in.
7.2 En verder
Voor aanvaarding van de begunstiging hebben wij een schriftelijk verzoek nodig.
Wilt u dit verzoek ook door de begunstigde laten tekenen?

8.

7

De verzekering veranderen
8.1

Wat veranderen we meteen?
>> De adresgegevens.
>> Het rekeningnummer voor het automatisch betalen van de premie.
>> De begunstiging.
>> De gegevens van de verzekeringnemer.
>> De gegevens over een verpanding.

8.2

Wat veranderen we op de eerste van de volgende maand?
>> Het verzekerd bedrag.
>> De einddatum van de verzekering.
>> De gegevens over het rookgedrag van de verzekerde.
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8.3 Nieuwe medische gegevens?
Soms vragen we nieuwe medische gegevens. Als u het verzekerd bedrag verhoogt bijvoorbeeld. Of als u de
verzekering wilt verlengen. Vaak is een nieuwe medische vragenlijst voldoende. Maar soms vragen we ook
om een medische keuring.
Wij beoordelen de medische gegevens. Lukt dit in de maand van uw verzoek? Dan veranderen we uw
verzekering op de eerste van de volgende maand. Duurt het langer? Bijvoorbeeld als een medische keuring
later plaatsvindt. Dan veranderen wij de verzekering ook later. We wachten tot de eerste van
de maand nadat alles in orde is gemaakt.

9.

8.4

Wat mag niet?
>> U mag de verzekerde niet vervangen door iemand anders. Wilt u iemand anders verzekeren?
Sluit dan een nieuwe verzekering af. Dit kan op ieder moment.
>> U mag deze verzekering niet door laten lopen zonder premie te betalen.

8.5

En verder
>> We kunnen de verzekering pas veranderen als we alle benodigde gegevens hebben ontvangen.
>> Is de verzekering verpand? Of heeft iemand de begunstiging aanvaard? Dan hebt u schriftelijke
toestemming nodig van de pandhouder Of van de begunstigde die heeft aanvaard. Bijvoorbeeld bij
een verandering van het verzekerd bedrag, de einddatum of de begunstiging.

De verzekering eerder stoppen
9.1 Mag u eerder stoppen?
U mag de verzekering op iedere dag van de maand stoppen.
9.2 Wanneer betalen wij premie terug?
Als u al hebt betaald voor de rest van de maand.
9.3

En verder
>> We stoppen de verzekering als we alle benodigde gegevens hebben ontvangen.
>> Is de verzekering verpand? Of heeft iemand de begunstiging aanvaard? Dan kunt u de verzekering
alleen eerder stoppen met schriftelijke toestemming van de pandhouder. Of van de begunstigde
die heeft aanvaard.

We vinden dat u recht heeft op duidelijkheid.
Daarom draaien we nergens omheen.
Zo weet u precies waar u op kunt rekenen.

8

mei 2013

ORV14 13.05

Even Apeldoorn bellen
(055) 579 8100.

