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Hoe gebruikt u deze voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor het Garantie Inkomen. Op uw polis staat of er ook bijzondere voorwaarden
of aanhangsels (bijlage van de polis) gelden. Als de bijzondere voorwaarden iets anders zeggen dan de
algemene voorwaarden, gaan de bijzondere voorwaarden voor. Als de aanhangsels iets anders zeggen dan
de algemene of bijzondere voorwaarden, gaan de aanhangsels voor.

Centraal Beheer
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Wie is wie bij deze verzekering?
U / Verzekeringnemer
•

U sluit deze verzekering af. U bent dus de verzekeringnemer.
-

Een rechtspersoon kan ook verzekeringnemer zijn. Met een rechtspersoon bedoelen we
bijvoorbeeld een besloten vennootschap.

Verzekerde
•

De persoon of personen die we verzekeren. Wie dit zijn, staat op uw polis.

Begunstigde
•

De persoon of personen die de uitkering krijgen. Wie dit zijn, staat op uw polis.

We / wij / ons / onze
•

Centraal Beheer. U kunt bij ons financiële producten en diensten afsluiten. Zoals verzekeringen,
pensioenen, hypotheken, spaarrekeningen en beleggingsproducten. Rechtstreeks en via adviseurs die
met ons samenwerken.

•

Vanaf 1995 horen wij bij Achmea. Centraal Beheer is een merk van Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V. in Apeldoorn, waarmee u de verzekeringsovereenkomst heeft gesloten.

•

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 08077009 en de AFM onder nummer 12000441.

•

Het kantooradres van Centraal Beheer is:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP APELDOORN

•

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze gegevens op
centraalbeheer.nl

Centraal Beheer
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3.1

3.2

Basisgegevens
Wat is de basis van uw verzekering?
•

De gegevens en verklaringen die u aan ons gaf bij het afsluiten van de verzekering.

•

De gegevens die u van ons kreeg:
-

in ons aanbod;

-

op uw polis, inclusief alle bijlagen en verwijzingen;

-

in de polisvoorwaarden.

Wanneer kunt u deze verzekering afsluiten?
Als uit uw gegevens blijkt dat wij de verzekering kunnen aanbieden.
•

Stuur een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee.

•

Sluit u een verzekering in de vorm van een uitgestelde lijfrente? Stuur dan medische informatie mee die
belangrijk is voor het afsluiten van uw verzekering.

•

3.3

Wij kijken of wij u de verzekering kunnen aanbieden.

Wanneer start uw verzekering?
Op de ingangsdatum van de verzekering. De uitkeringen starten als wij de koopsom op tijd
hebben gekregen.
•

Wij maken afspraken met u over de startdatum van uw verzekering. Dit noemen wij de ingangsdatum.

•

De ingangsdatum staat in ons aanbod.

•

De koopsom is het eenmalige bedrag dat u voor deze verzekering betaalt.

•

Krijgen wij de koopsom later dan afgesproken datum in ons aanbod? Dan kunnen we de betaling
uitstellen of hoogte van uw uitkering opnieuw berekenen.

3.4

Kunt u uw verzekering aanpassen?
Ja, in een aantal situaties zoals een adres, bankrekeningnummer of soms de begunstiging.
U mag de verzekeringsdekking niet aanpassen. U kunt bijvoorbeeld geen 2e verzekerde toevoegen.

3.5

•

Vul de aanpassing in op het wijzigingsformulier en stuur het naar ons op.

•

Wij bepalen op basis van deze informatie of wij de aanpassing kunnen uitvoeren.

•

Wij kunnen kosten vragen voor de aanpassing. U krijgt van tevoren een inschatting van deze kosten.

Wanneer zijn aanpassingen in uw verzekering geldig?
Vanaf het moment dat de aanpassingen op uw nieuwe polis of in bijbehorende bijlage(n) staan.

3.6

Mogen wij de voorwaarden van uw verzekering aanpassen?
Ja, alleen in geval van:
•

een zeer ernstige situatie die buiten ons om ontstaat.
-

Bijvoorbeeld door een natuurramp of een kernramp of een dreigend faillissement van ons.

•

een wetswijziging.

•

een opdracht van de toezichthouder.
-

Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche
Bank (DNB).

Centraal Beheer
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3.7

Basisgegevens
Mogen wij de verzekering van 1 persoon aanpassen?
Nee, dat mogen wij niet. We mogen alleen een hele groep verzekeringen tegelijk aanpassen.
•

Dit noemen we een aanpassing ‘en bloc’. Als we zo’n aanpassing doorvoeren, krijgt u vooraf van ons een
bericht. Of we plaatsen een advertentie in een landelijke krant om u te informeren.

3.8

Wanneer krijgt u informatie over een groepsgewijze aanpassing in uw verzekering?
U krijgt schriftelijk bericht minimaal 31 dagen voordat de aanpassing ingaat.

3.9

•

Wij bepalen de ingangsdatum van de aanpassing.

•

Een groepsgewijze aanpassing geldt alleen voor de toekomst.

Mag u de verzekering stoppen als u het niet eens bent met de groepsgewijze aanpassing?
Nee.
•

Dit wordt gezien als afkoop en afkoop is niet mogelijk.

•

Als de wetgeving dit toelaat, kan het mogelijk zijn de verzekering over te dragen naar een andere
verzekeraar.

3.10

Mag u de verzekering tussentijds stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen (afkopen)?
Nee.

3.11

Mag u geld opnemen uit deze verzekering (belenen)?
Nee.

3.12

Waar is uw verzekering geldig?
Overal, ook buiten Nederland.

3.13

Welk recht geldt er voor deze verzekering?
Nederlands recht.

3.14

In welke valuta staan de bedragen?
In euro’s.

Centraal Beheer
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4.1

De betaling van uw verzekering
Wat kost deze verzekering?
U betaalt een koopsom. De hoogte van de koopsom staat op uw polis.

4.2

Wanneer moet de koopsom betaald zijn?
Voor de afgesproken datum. Deze datum staat in ons aanbod.
Let op! Is de koopsom niet op tijd bij ons binnen?

	Dan kunnen we de uitkering uitstellen en/of de hoogte van uw uitkering opnieuw vaststellen. En bepalen op
welke datum een eventuele aanpassing ingaat.

Voorbeeld:
De koopsom moet uiterlijk de 14e van de maand binnen zijn. Krijgen wij deze pas na de 14e binnen,
dan krijgt u uw uitkering een maand later. Krijgen wij uw koopsom veel later, dan kunnen wij de
hoogte van uw uitkering opnieuw vaststellen. En bepalen op welke datum een eventuele aanpassing
ingaat.

4.3

Krijg ik een rentevergoeding als mijn koopsom eerder betaald is dan de afgesproken datum?
Nee.

Centraal Beheer
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5.1

De uitkering
Wie krijgt de uitkering?
De begunstigde(n). U bepaalt zelf wie de begunstigde(n) is/zijn.
•

We houden dezelfde volgorde aan die op uw polis onder ‘verzekerden’ staat. Verzekerde 1 heeft het
eerste recht op de uitkering. Is deze begunstigde overleden? Dan betalen we aan begunstigde nummer
2 als die er is. En zo verder tot en met de laatstgenoemde begunstigde. Als er geen begunstigden meer
zijn, stoppen we de uitkeringen.

5.2

Kunt u de begunstigde wijzigen?
Ja, maar dat is wel afhankelijk van de situatie en van de wet- en regelgeving die op uw verzekering
van toepassing is.

5.3

Kan de begunstigde voorkomen dat u de begunstigde wijzigt?
Ja.
•

Bij een aanvaarde begunstiging. U en de begunstigde spraken eerder af dat de begunstigde de uitkering
krijgt. Dat hebben wij op uw polis gezet. Als u deze afspraak wilt aanpassen, dan moet u dat opnieuw
afspreken met de begunstigde die u eerder aanwees en schriftelijk aan ons doorgeven.

Voorbeeld:
U en uw partner gaan scheiden. U bent tot op dat moment verzekeringnemer en uw ex-partner is
de begunstigde. Wil uw ex-partner zeker zijn van zijn/haar uitkering? Dan moet hij/zij schriftelijk de
begunstiging aanvaarden. Na deze aanvaarding mag u niet meer zonder zijn/haar toestemming de
begunstigde wijzigen.

5.4

Kunt u meerdere personen als begunstigde aanwijzen?
Ja.
•

5.5

Zij kunnen dan gezamenlijke rechten hebben, bijvoorbeeld als ze de verdeling willen aanpassen.

Wanneer krijgt de begunstigde de uitkering?
Als u voldoet aan de voorwaarden van de verzekering.
•

U geeft ons volledige en juiste informatie.

•

Wij controleren of u recht heeft op de uitkering.

•

Als wij niet op tijd de volledige en juiste informatie krijgen of de koopsom is niet op tijd betaald, start de
uitkering later. U krijgt dan geen rentevergoeding.

•

5.6

Wij kunnen op ieder moment vragen om een bewijs van in leven zijn van de begunstigde.

Op welk moment krijgt de begunstigde de uitkering?
De begunstigde krijgt de uitkering per maand of per andere afgesproken periode. Dit staat op uw
polis.
•

Centraal Beheer

Een andere afgesproken periode kan zijn:
-

per kwartaal;

-

per half jaar;

-

per jaar.
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5.7

De uitkering
Tot wanneer krijgt de begunstigde de uitkering?
De begunstigde krijgt de uitkering tot de afgesproken periode op uw polis. Of uiterlijk tot de periode
waarin de langstlevende verzekerde overlijdt.

Voorbeeld:
Kiest u voor een uitkering per maand? Dan keren wij voor de laatste keer uit in de maand vóór
overlijden van de verzekerde. Overlijdt de verzekerde bijvoorbeeld op 15 mei dan is de laatste
uitkering die van april. Kiest u ervoor om de uitkering per kwartaal te ontvangen? Dan keren wij voor
de laatste keer uit in het kwartaal vóór overlijden van de verzekerde. Niet meer in het kwartaal waarin
hij/zij overlijdt. Kiest u voor een uitkering per half jaar of jaar? Dan keren wij voor de laatste keer uit in
het half jaar of jaar vóór overlijden van de verzekerde.

5.8

Hoe hoog is de uitkering?
Dit staat op uw polis.
•

5.9

Als het gaat om een bruto uitkering, houden we per uitkering de verplichte belastingen in.

Wanneer krijgt de begunstigde geen of een beperkte uitkering?
•

Als de verzekerde overlijdt door opzet of roekeloosheid van de begunstigde.
-

•

En de begunstigde hier voordeel bij heeft.

Bij schade door terrorismerisico.
-

Dan krijgt u uitkering op basis van wat wij krijgen, zoals omschreven in het clausuleblad
terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

•

U vindt het clausuleblad in de bijlage.

Bij oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, kan de Noodwet financieel
verkeer van kracht worden.
-

Centraal Beheer

Door deze noodwet kan de overheid maatregelen treffen. Uw uitkering wordt dan hierop aangepast.
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6.1

Einde van uw verzekering
Wanneer mag u uw verzekering stoppen?
Binnen 30 dagen na start van de verzekering.

6.2

Wat gebeurt er als u uw verzekering stopt?
U heeft geen recht meer op de uitkering.
•

Wij storten de betaalde koopsom terug.

Let op! Heeft u al uitkeringen ontvangen?
-	Wij trekken de uitkeringen die u heeft gekregen tot aan het stoppen van de verzekering af van de
koopsom. Wij trekken hier ook de ingehouden belastingen vanaf die u moet betalen.
-

Als u geen belasting hoeft te betalen, krijgt u ook de ingehouden belasting terug.

-	Als u uw kapitaal naar een andere maatschappij overbrengt, storten wij het beschikbare bedrag (de
koopsom min de uitkeringen en eventuele belastingen) naar de maatschappij die u aan ons doorgaf.

6.3

Kunnen wij uw verzekering stoppen?
Ja, als u ons met opzet verkeerde of misleidende informatie gaf.
•

En wij daardoor de verzekering niet hadden afgesloten als wij de juiste informatie van u hadden
gekregen.

•

Centraal Beheer

Wij kunnen dan verschillende maatregelen nemen:
-

We stoppen de uitkeringen.

-

We passen de dekking aan.

-

We vragen betaalde uitkeringen terug.
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7.1

Overige bepalingen
Kunt u met anderen optreden als verzekeringnemer?
Nee.

7.2

Kunt u uw rechten en plichten als verzekeringnemer overdragen?
Ja.
•

Behalve als dit is uitgesloten door wet- en regelgeving. Dit staat in de bijzondere voorwaarden of in een
aanhangsel.

7.3

Wat moeten nabestaanden doen als de verzekerde of verzekeringnemer overlijdt?
Dan moeten zij zo snel mogelijk telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.
•

Zij geven het polisnummer.

•

Zij sturen ons de akte van overlijden.
-

Ook als de verzekeringnemer niet dezelfde persoon is als de verzekerde.

-

Als verzekerde 1 is overleden en verzekerde 2 nog leeft, moet verzekerde 2 dit bewijzen met een
recent bewijs van in leven zijn. Dit kunt u halen bij uw gemeente.

7.4

Wat gebeurt er bij gevallen die niet in deze voorwaarden beschreven staan?
Dan beslissen wij na overleg met u.

Centraal Beheer
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8.1

Uw persoonlijke gegevens
Aan wie geeft u uw gegevens?
De Achmea Groep (=Achmea of wij).
•

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en Centraal Beheer zijn onderdeel van de
Achmea Groep.

•

8.2

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
•

Om uw verzekering te regelen.

•

Om u producten en diensten te leveren.

•

Om producten en diensten te verbeteren.

•

Om risico’s in te schatten.

•

Om onderzoek te doen naar uw kenmerken en voorkeuren
-

Zoals statistisch of marktonderzoek.

-

Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te kunnen doen.

•

Om wetenschappelijk onderzoek te doen.

•

Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.

•

Om fraude tegen te gaan.
-

8.3.

Ook gegevens over u die we op internet vinden.

•

Om ons aan de wet te houden.

•

Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten.

•

Om bij te houden hoe en wanneer Achmea contact met u heeft. Bijvoorbeeld:
-

Om de communicatie te verbeteren.

-

Om de medewerkers te coachen en te trainen.

-

Om te achterhalen wat Achmea met u afgesproken heeft.

Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
•

Doorgeven en gebruiken binnen de Achmea Groep.

•

Doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven. Bijvoorbeeld:
-

Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem). Alle verzekeraars in Nederland kunnen deze
gegevens zien. Doel hiervan is risico’s te beheersen. En om fraude te voorkomen en tegen te gaan.
Kijk op stichtingcis.nl voor meer informatie.

•

8.4.

-

De Belastingdienst. De uitkeringen uit deze lijfrenteverzekering moeten wij doorgeven.

-

Justitie of politie.
-

Als zij daarom vragen.

-

Als zij onderzoek doen naar het overlijden van de verzekerde.

-

Als er fraude is gepleegd.

Achmea verkoopt uw gegevens niet.

Welke gegevens gebruikt Achmea van u? En waar leest u meer informatie over uw rechten?
•

Op de website centraalbeheer.nl staat het privacy statement. Het gebruik van gegevens hangt af van het
product of de dienst.

•

Wilt u ons privacy statement op papier ontvangen? Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
T.a.v. afdeling Achmea Relatie Administratie
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Centraal Beheer
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9
9.1

Bent u niet tevreden?
Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over ons of over de verzekering?
•

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo
goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en ons klachtenformulier op
centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven.

•

U kunt ook een brief sturen naar:
Centraal Beheer Klachtenbureau
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

9.2

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
•

Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer
informatie en een klachtenformulier op kifid.nl. U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief sturen
naar:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

•

Centraal Beheer

Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.
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10
10.1

Beloningsbeleid medewerkers Centraal Beheer
Welke vergoedingen ontvangen onze medewerkers als u Garantie Inkomen afsluit?
•

Onze medewerkers krijgen géén extra geld of een andere beloning als zij een bepaald aantal
verzekeringen afsluiten of een bepaald doel bereiken.

•

Onze medewerkers krijgen af en toe een aardigheidje bij een actie die Centraal Beheer organiseert.

•

Onze medewerkers doen hun werk voor u en andere klanten. Centraal Beheer verkoopt alleen
producten en diensten die onze klanten wensen en nuttig vinden.

Centraal Beheer
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Bijzondere voorwaarden
Ingegane en Uitgestelde lijfrentes op grond van de wet IB-2001; LFU-011
Als voorwaarden LFU-011 op uw polis staan, gelden onderstaande rechten en plichten.

Aan welke belastingregels voldoet deze verzekering?
Er is sprake van een lijfrenteverzekering, volgens artikel 1.7 lid 1 en artikel 3.125 lid 1 van de
Wet inkomstenbelasting 2001.

Wat mag u met deze verzekering niet?
U mag de verzekering:
•

niet vervreemden;
-

•

niet prijsgeven;
-

•

U mag dus geen afstand doen van de verzekering.

niet afkopen;
-

•

U mag dus niet iemand anders eigenaar maken.

U mag de verzekering dus niet stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen.

niet gebruiken als zekerheid.
-

U mag de verzekering dus niet gebruiken als onderpand.

-

Gebruiken als zekerheid kan alleen volgens artikel 25, lid 5 van de Invorderingswet 1990.

Wat als u de verzekering toch wilt aanpassen op een manier die niet mag?
•

Uw actie of verzoek is niet geldig voor ons.

•

Wij voeren uw verzoek niet uit.

•

Als de uit belastingwet een strafmaatregel volgt dan:

•

-

stoppen we de uitkeringen.

-

houden wij het bedrag in van de waarde van uw verzekering. Dit betalen wij aan de Belastingdienst.

Is er andere financiële schade voor ons ontstaan door uw handelen?
-

•

Dan houden we dit in op de waarde van uw verzekering.

Hebben we aan de verplichtingen voldaan en hebben wij geen verdere financiële schade
door uw handelen?
-

•

-

Centraal Beheer

Dan doen wij een voorstel voor uitkering van de rest van de waarde van de verzekering.

Is de financiële schade voor ons groter dan de waarde van de verzekering?
Dan kunnen wij u vragen de rest van die financiële schade aan ons te vergoeden.
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Bijzondere voorwaarden
Ingegane en Uitgestelde lijfrentes uit hoofde van de Wet IB-1964,
Brede herwaardering; LFU-921
Als voorwaarden LFU-921 op uw polis staan, gelden onderstaande rechten en plichten.

Aan welke belastingregels voldoet deze verzekering?
Er is sprake is van een lijfrenteverzekering volgens artikel 45, lid 1, onderdeel g, en lid 6 van de Wet
inkomstenbelasting 1964.

Wat mag u met deze verzekering niet?
U mag de verzekering:
•

niet vervreemden;
-

•

niet prijsgeven;
-

•

U mag dus geen afstand doen van de verzekering.

niet afkopen;
-

•

U mag dus niet iemand anders eigenaar maken.

U mag de verzekering dus niet stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen.

niet gebruiken als zekerheid.
-

U mag de verzekering dus niet gebruiken als onderpand.

-

Gebruiken als zekerheid kan alleen volgens artikel 25, lid 5 van de Invorderingswet 1990.

Wat als u de verzekering toch wilt aanpassen op een manier die niet mag?
•

Uw actie of verzoek is niet geldig voor ons.

•

Wij voeren uw verzoek niet uit.

•

Als de uit belastingwet een strafmaatregel volgt dan:

•

-

stoppen we de uitkeringen.

-

houden wij het bedrag in van de waarde van uw verzekering. Dit betalen wij aan de Belastingdienst.

Is er andere financiële schade voor ons ontstaan door uw handelen?
-

•

Dan houden we dit in op de waarde van uw verzekering.

Hebben we aan de verplichtingen voldaan en hebben wij geen verdere financiële schade door uw
handelen?
-

•

-

Centraal Beheer

Dan doen wij een voorstel voor uitkering van de rest van de waarde van de verzekering.

Is de financiële schade voor ons groter dan de waarde van de verzekering?
Dan kunnen wij u vragen de rest van die financiële schade aan ons te vergoeden.
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Bijzondere voorwaarden
Ingegane en Uitgestelde uitkeringen in verband met een
schadeloosstelling (d); STU001
Als voorwaarden STU001 op uw polis staan, gelden onderstaande rechten en plichten.

Aan welke belastingregels voldoet deze verzekering?
Er is sprake van een lijfrenteverzekering vanuit een ontslaguitkering volgens de wet Loonbelasting
1964 artikel 11, lid 1, onderdeel d of opvolgers daarvan.
•

Zoals dit artikel gold tot 1 januari 1995.

•

Over deze ontslaguitkering is geen belasting betaald.

Wat mag u met deze verzekering niet?
U mag de verzekering:
•

niet vervreemden;
-

•

niet prijsgeven;
-

•

U mag dus geen afstand doen van de verzekering.

niet afkopen;
-

•

U mag dus niet iemand anders eigenaar maken.

U mag de verzekering dus niet stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen.

niet gebruiken als zekerheid.
-

U mag de verzekering dus niet gebruiken als onderpand.

Wat als u de verzekering toch wilt aanpassen op een manier die niet mag?
•

Uw actie of verzoek is niet geldig voor ons.

•

Wij voeren uw verzoek niet uit.

•

Als de uit belastingwet een strafmaatregel volgt dan:

•

-

stoppen we de uitkeringen.

-

houden wij het bedrag in van de waarde van uw verzekering. Dit betalen wij aan de Belastingdienst.

Is er andere financiële schade voor ons ontstaan door uw handelen?
-

•

Dan houden we dit in op de waarde van uw verzekering.

Hebben we aan de verplichtingen voldaan en hebben wij geen verdere financiële schade door uw
handelen?
-

•

Is de financiële schade voor ons groter dan de waarde van de verzekering?
-

Centraal Beheer

Dan doen wij een voorstel voor uitkering van de rest van de waarde van de verzekering.
Dan kunnen wij u vragen de rest van die financiële schade aan ons te vergoeden.
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Bijzondere voorwaarden
Ingegane en Uitgestelde uitkeringen in verband met een
schadeloosstelling (g); STU011
Als voorwaarden STU011 op uw polis staan, gelden onderstaande rechten en plichten.

Aan welke belastingregels voldoet deze verzekering?
Er is sprake van een lijfrenteverzekering vanuit een ontslaguitkering volgens de wet Loonbelasting
1964 11, lid 1, onderdeel g of opvolgers daarvan.
•

Over de ontslaguitkering is nog geen belasting betaald.

Wat mag u met deze verzekering niet?
U mag de verzekering:
•

niet vervreemden;
-

•

•

U mag dus geen afstand doen van de verzekering.

niet afkopen;
-

•

U mag dus niet iemand anders eigenaar maken.

niet prijsgeven;

U mag de verzekering dus niet stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen.

niet gebruiken als zekerheid.
-

U mag de verzekering dus niet gebruiken als onderpand.

Wie krijgt de uitkering?
De begunstigde. Dit staat op uw polis.
•

De begunstiging is wettelijk verplicht bepaald. Wij wijken hier niet van af. Als er meerdere begunstigden
zijn, ziet u de volgorde terug op de polis.

Wat als u de verzekering toch wilt aanpassen op een manier die niet mag?
•

Uw actie of verzoek is niet geldig voor ons.

•

Wij voeren uw verzoek niet uit.

•

Als de uit belastingwet een strafmaatregel volgt dan:

•

-

stoppen we de uitkeringen.

-

houden wij het bedrag in van de waarde van uw verzekering. Dit betalen wij aan de Belastingdienst.

Is er andere financiële schade voor ons ontstaan door uw handelen?
-

•

Dan houden we dit in op de waarde van uw verzekering.

Hebben we aan de verplichtingen voldaan en hebben wij geen verdere financiële schade door uw
handelen?
-

•

Is de financiële schade voor ons groter dan de waarde van de verzekering?
-

Centraal Beheer

Dan doen wij een voorstel voor uitkering van de rest van de waarde van de verzekering.
Dan kunnen wij u vragen de rest van die financiële schade aan ons te vergoeden.
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Bijzondere voorwaarden
Ingegane en Uitgestelde pensioenuitkeringen; PW-081
Als voorwaarden PW-081 op uw polis staan, gelden onderstaande rechten en plichten.

Aan welke wetgeving voldoet deze verzekering?
Er is sprake van een pensioenovereenkomst.
•

Wij gaan uit van de definitie van pensioen zoals bedoeld in de Pensioenwet of Pensioenen spaarfondsenwet.

•

De voorgeschreven belastingregels in de Wet op de Loonbelasting 1964 hoofdstuk IIB gelden.

Wat mag u met deze verzekering niet?
U mag (de waarde van) de verzekering:
•

niet vervreemden;
-

•

niet prijsgeven;
-

•

•

U mag dus geen afstand doen van de verzekering.

niet afkopen;
-

•

U mag dus niet iemand anders eigenaar maken.

U mag de verzekering dus niet stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen.

niet gebruiken als zekerheid.
-

U mag de verzekering dus niet gebruiken als onderpand.

-

Gebruiken als zekerheid kan alleen volgens artikel 25, lid 5 van de Invorderingswet 1990.

niet overdragen naar een andere verzekeraar.

Wie krijgt de uitkering?
De begunstigde. Dit staat op uw polis.
•

De begunstiging is wettelijk verplicht bepaald. Wij wijken hier niet van af. Als er meerdere begunstigden
zijn, ziet u de volgorde terug op de polis.

Wat als u de verzekering toch wilt aanpassen op een manier die niet mag?
•

Uw actie of verzoek is niet geldig voor ons.

•

Wij voeren uw verzoek niet uit.

•

Als de uit belastingwet een strafmaatregel volgt dan:

•

-

stoppen we de uitkeringen.

-

houden wij het bedrag in van de waarde van uw verzekering. Dit betalen wij aan de Belastingdienst.

Is er andere financiële schade voor ons ontstaan door uw handelen?
-

•

Dan houden we dit in op de waarde van uw verzekering.

Hebben we aan de verplichtingen voldaan en hebben wij geen verdere financiële schade door
uw handelen?
-

•

-

Centraal Beheer

Dan doen wij een voorstel voor uitkering van de rest van de waarde van de verzekering.

Is de financiële schade voor ons groter dan de waarde van de verzekering?
Dan kunnen wij u vragen de rest van die financiële schade aan ons te vergoeden.
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Bijzondere voorwaarden
Ingegane en Uitgestelde pensioenuitkeringen; WLB-081
Als voorwaarden WLB-081 op uw polis staan, gelden onderstaande rechten en plichten.

Aan welke belastingwetgeving voldoet deze verzekering?
Er is sprake van een pensioenverzekering die voldoet aan Hoofdstuk IIB in de Wet op de
Loonbelasting 1964.

Wat mag u met deze verzekering niet?
U mag (de waarde van) de verzekering:
•

niet vervreemden;
-

•

niet prijsgeven;
-

•

•

U mag dus geen afstand doen van de verzekering.

niet afkopen;
-

•

U mag dus niet iemand anders eigenaar maken.

U mag de verzekering dus niet stoppen om alle uitkeringen ineens te krijgen.

niet gebruiken als zekerheid.
-

U mag de verzekering dus niet gebruiken als onderpand.

-

Gebruiken als zekerheid kan alleen volgens artikel 25, lid 5 van de Invorderingswet 1990.

niet overdragen naar een andere verzekeraar.

Wie krijgt de uitkering?
De begunstigde. Dit staat op uw polis.
•

De begunstiging is wettelijk verplicht bepaald. Wij wijken hier niet van af. Als er meerdere begunstigden
zijn, ziet u de volgorde terug op de polis.

Wat als u de verzekering toch wilt aanpassen op een manier die niet mag?
•

Uw actie of verzoek is niet geldig voor ons.

•

Wij voeren uw verzoek niet uit.

•

Als de uit belastingwet een strafmaatregel volgt dan:

•

-

stoppen we de uitkeringen.

-

houden wij het bedrag in van de waarde van uw verzekering. Dit betalen wij aan de Belastingdienst.

Is er andere financiële schade voor ons ontstaan door uw handelen?
-

•

Dan houden we dit in op de waarde van uw verzekering.

Hebben we aan de verplichtingen voldaan en hebben wij geen verdere financiële schade
door uw handelen?
-

•

-

Centraal Beheer

Dan doen wij een voorstel voor uitkering van de rest van de waarde van de verzekering.

Is de financiële schade voor ons groter dan de waarde van de verzekering?
Dan kunnen wij u vragen de rest van die financiële schade aan ons te vergoeden.
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Bijlage
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekerings
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
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 Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte 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.

Centraal Beheer
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Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekerings
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
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.

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
Artikel 2
2.1

Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 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 terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of
uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake 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.
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maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Uitkeringsprotocol NHT
Artikel 3
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, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot,
terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot
uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake 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.
Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer
3/2007 en op 10 januari 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
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Inhoud

Contact met Apeldoorn?
Stuur een e-mail
reactie@centraalbeheer.nl
Chat met ons
Dat kan eenvoudig via onze app.
Stuur een brief
Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8000
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. Wij helpen u graag verder.

centraalbeheer.nl

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn; Achmea Bank N.V., statutair gevestigd
in Den Haag, K.v.K.nr. 27154399; en Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd in Zeist, K.v.K.nr. 18059537.

