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Belangrijke informatie
1

Wat is verzekerd?
Een uitkering bij overlijden van de verzekerde.
• We keren uit als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt.
• We keren het verzekerd bedrag uit.
–– U vindt het verzekerd bedrag terug op de polis.
–– Het verzekerd bedrag daalt tijdens de looptijd van de verzekering.

2

Wie is wie bij deze verzekering?
Bij deze verzekering zijn vaak meerdere personen betrokken.
U/Verzekeringnemer.
Dit bent u, want u sluit deze verzekering af.
• U woont minstens 4 maanden in Nederland.
• U bent ouder dan 18 jaar.
• U bent ingeschreven bij de gemeente waar u woont.
Een rechtspersoon kan ook verzekeringnemer zijn.
• Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv).
Verzekerde.
De persoon of personen die we verzekeren.
• U kunt 1 of 2 personen verzekeren.
• Wie dit is of zijn, staat op uw polis.
• Als we in deze voorwaarden spreken over ‘verzekerde’, bedoelen we de langstlevende verzekerde.
Langstlevende verzekerde
Dat hangt af van het aantal verzekerden.
Bij 1 verzekerde.
• Deze verzekerde is de langstlevende verzekerde.
Bij 2 verzekerden.
• De verzekerde die het langst leeft.
Begunstigde(n).
Aan deze persoon of personen keren we uit.
• Wie dit is of zijn, staat op uw polis onder ‘begunstigden’.
Aanvaarde begunstigde.
Met deze begunstigde spreekt u schriftelijk af dat hij of zij de uitkering ontvangt.
• U ondertekent deze afspraak samen met de begunstigde.
• We vermelden de aanvaarding van de begunstiging op uw polis.
• Zonder toestemming van de aanvaarde begunstigde mag u dit niet aanpassen.
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We/wij/ons/onze.
Interpolis.
• U sluit de verzekering bij ons af.
• Wij zijn onderdeel van de Achmea Groep.
• Ons adres is:
Postbus 90106
5000 LA Tilburg
• Interpolis is een merknaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V, statutair gevestigd te Apeldoorn.
–– Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08077009.
–– En wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000441.
3

Aan wie keren we uit?
Aan de begunstigde(n).
• U geeft bij de start van de verzekering aan ons door wie dit is of zijn.

4

Wat betaalt u voor deze verzekering?
Een koopsom.
• Dit is een bedrag dat u 1 keer bij de start van de verzekering betaalt.
• Het bedrag staat op uw polis achter ‘koopsombedrag’.

5

Wanneer start de verzekering?
Op de ingangsdatum.
• De ingangsdatum staat op uw polis.
–– U bent alleen verzekerd als wij uw aanvraag hebben geaccepteerd.
–– De verzekerde of verzekerden op basis van de gezondheidsverklaring medisch geaccepteerd is of zijn.
–– En u de koopsom aan ons hebt betaald.

6

Wanneer stopt de verzekering?
• Na het overlijden van de verzekerde.
• Of als het verzekerd bedrag is gedaald tot € 0,-.

7

Aan wie geeft u een overlijden door?
Aan uw Rabobank.

8

Wat als u de verzekering toch niet wilt?
Tot 30 dagen na de start kunt u de verzekering stoppen.
• U geeft dit door aan uw Rabobank.
• U krijgt de betaalde koopsom van ons terug.

9

Welke taal gebruiken wij?
Alleen Nederlands.

10

Welk recht geldt er voor deze verzekering?
Het Nederlandse recht.

11

Krijgt u een nieuwe polis als u die kwijtraakt?
Ja.
• Neemt u hiervoor contact op met uw Rabobank.

12

Waar kunt u terecht met vragen?
Bij uw adviseur van de Rabobank.
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Medische beoordeling van de verzekerde
13

Wanneer moet de verzekerde of moeten allebei de verzekerden een gezondheidsverklaring invullen?
Voor de verzekering start.

14

Waarom moet de verzekerde of moeten allebei de verzekerden een gezondheidsverklaring invullen?
Om te bepalen of wij u de verzekering kunnen aanbieden.

Wilt u meer informatie over de medische beoordeling?
Kijk dan op interpolis.nl/gezondheidsverklaring.

De koopsom
15

Wanneer betaalt u de koopsom?
Voor de start van de verzekering.

16

Wat gebeurt er als u de koopsom niet betaalt?
Dan bent u niet verzekerd.
• U ontvangt geen polis van ons.

De uitkering
17

Wanneer keren we uit?
Als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt.

18

Keren we uit bij overlijden door euthanasie?
Ja, maar alleen als bij de euthanasie de regels zijn gevolgd die in Nederland gelden.
• Als euthanasie wordt gepleegd als gevolg van een poging tot zelfmoord, gelden dezelfde regels als bij zelfdoding.
We keren dan niet of minder uit.

19

Wat keren we uit?
Het verzekerd bedrag.
• Het verzekerd bedrag staat op uw polis.
• Het verzekerd bedrag daalt gedurende de looptijd van de verzekering tot € 0,-.

De begunstigden
20

Aan wie keren we uit?
Aan de begunstigde(n).
• Op uw polis staat wie dat is of zijn.

21

In welke volgorde keren we uit?
Zoals op uw polis staat onder ‘begunstigden’.
• De begunstigde op plaats 1 heeft als eerste recht op de uitkering.
• Als we niet aan deze begunstigde kunnen uitkeren, keren we uit aan de begunstigde op plaats 2.
–– Bijvoorbeeld omdat de 1e begunstigde is overleden of de uitkering weigert.
• En zo verder tot en met de laatstgenoemde begunstigde die op de laatste plaats staat.
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22

Wie bedoelen we met de begunstigden?
Op uw polis staat een beschrijving of de naam van de begunstigden.
Verzekeringnemer.
Dit bent u zelf.
Echtgeno(o)t(e) van verzekeringnemer.
Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner.
Kinderen van verzekeringnemer.
Uw kinderen.
• Wie dit zijn, staat precies uitgelegd in het personen- en familierecht.
–– Kinderen die tijdens het huwelijk geboren zijn.
–– Geadopteerde kinderen.
–– Erkende kinderen.
• Onder kinderen verstaan wij niet pleeg- of stiefkinderen.
Erfgenamen van verzekeringnemer.
Iedereen die recht heeft op (een deel van) de erfenis van de verzekeringnemer.

23

Hoe keren we uit als er 2 of meer begunstigden op dezelfde plaats staan?
Iedere begunstigde op die plaats krijgt evenveel. Behalve als op de polis een andere verdeling staat genoemd.
• Staan er bijvoorbeeld 2 begunstigden op de 1e plaats, dan krijgt ieder de helft of een ander afgesproken deel.

24

Aan wie keren we uit als een begunstigde is overleden?
Dat ligt eraan.
Als er een andere begunstigde(n) op dezelfde plaats staat.
• Dan keren we aan die begunstigde(n) uit.
Als er geen andere begunstigde op dezelfde plaats staat.
• Dan keren we uit aan de begunstigde die op de volgende plaats staat.
We keren niet uit aan de erfgenamen van een overleden begunstigde.

25

Aan wie keren we uit als een aanvaarde begunstigde is overleden?
Dan keren we uit aan de erfgenamen van die begunstigde.
• Zijn er geen erfgenamen, dan keren we uit aan de begunstigde op de volgende plaats.

26

Hoe verdelen wij de uitkering over de ‘erfgenamen’?
Op dezelfde manier als de erfenis.
• Voor de uitkering hebben we daarom een verklaring nodig waaruit blijkt wie recht heeft op de uitkering. Dit heet
een verklaring van erfrecht.

27

Aan wie keren we uit als er geen begunstigden meer zijn?
Aan u.
• Als u bent overleden, keren we uit aan uw erfgenamen.
• Als er geen erfgenamen zijn, keren we uit aan anderen die er volgens het erfrecht recht op hebben.
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Minder of geen uitkering
28

Wanneer keren we minder uit?
In een aantal bijzondere gevallen.
Bij oorlog.
• Als er in Nederland oorlog is, geldt onder andere de Noodwet Financieel Verkeer.
• Deze noodwet vraagt verzekeraars de uitkeringen te verlagen.
• De Nederlandsche Bank (DNB) stelt vast wanneer de oorlogssituatie start en stopt.
–– Na de oorlog bekijken we zo snel mogelijk of we de rest uitkeren.
–– Dit hangt af van het aantal extra overlijdensuitkeringen dat nodig is door de oorlog.
• Als de verzekerde buiten het oorlogsgebied overlijdt, keren wij het verzekerd bedrag helemaal uit.
–– Maar alleen als is aangetoond dat de verzekerde de gehele oorlog buiten het oorlogsgebied was.
Bij terrorisme.
• Hoeveel we uitkeren, hangt af van de uitkering die wij krijgen van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).
–– Hoe dit precies werkt, kunt u nalezen op terrorismeverzekerd.nl.
Bij beslaglegging en curatelestelling.
• We trekken de extra kosten die we hiervoor maken van de uitkering af.
Bij wijzigingen op uw verzoek.
• We trekken de extra kosten die we hiervoor maken van de uitkering af.
–– Wij geven u vooraf altijd een schatting van de kosten.

29

Wanneer keren we niet uit?
In een aantal gevallen.
Als de verzekerde op de einddatum nog leeft.
• Wij keren alleen uit als de verzekerde tijdens de looptijd overlijdt.
–– U spaart niet met deze verzekering.
Als de verzekering niet startte.
• U bent dan namelijk niet verzekerd.
Als het verzekerde bedrag is gedaald tot € 0,-.
Verder in een aantal bijzondere gevallen.
Als de verzekerde binnen 2 jaar na de ingangsdatum overlijdt door zelfdoding.
• Of bij een poging tot zelfdoding.
• Dit geldt niet voor euthanasie die volgens de wet gedaan is.
Als de verzekerde in een buitenlands leger meedoet aan een oorlog of een opstand.
Als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert.
• Dit geldt ook als de verzekerde wordt gedood om een aanslag te voorkomen.
• Of als de verzekerde wordt gedood om de gevolgen van de terroristische handelingen te beperken.
Als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt.
• Als hij overlijdt door een gebeurtenis die verband houdt met het negatief reisadvies.
–– Zoals oorlog, opstand, terrorisme of een uitbraak van een gevaarlijke ziekte.
• Dit geldt niet voor verzekerden die werken voor de Nederlandse overheid.
–– Zoals ambassadepersoneel.
• Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan voor welke landen en gebieden een negatief reisadvies geldt.
Als de verzekerde meedoet aan een militaire missie in het buitenland.
• Als militair of ambtenaar van het ministerie van Defensie.
• Zelfs als de vredes- en humanitaire missie of andere militaire operatie is goedgekeurd door de Eerste en Tweede
Kamer.
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Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf.
• Bijvoorbeeld op het aanvraagformulier of de gezondheidsverklaring.
• En als wij u op basis van de juiste informatie geen verzekering zouden geven of niet onder dezelfde voorwaarden
(zoals bijvoorbeeld een hogere koopsom of uitsluitingen).
30

Wanneer keren we niet uit aan een begunstigde?
In een aantal bijzondere gevallen.
Als deze veroordeeld is voor de dood van de 1 van de verzekerden.
• En beroep tegen de veroordeling niet meer mogelijk is.
Als deze veroordeeld is voor het meewerken aan de dood van 1 van de verzekerden.
• En beroep tegen die veroordeling niet meer mogelijk is.
Als 1 van de verzekerden overlijdt door opzet of grove schuld van deze begunstigde.
Als u zelf failliet gaat of schuldsanering of beslaglegging krijgt.
• De schuldeiser kan dan aanspraak maken op de uitkering.

31

Wat gebeurt er met de uitkering wanneer we niet uitkeren aan een begunstigde?
Dat verschilt van geval tot geval.
Bij 1 begunstigde.
• Dan gaat de uitkering naar de begunstigde die op de volgende plaats staat.
Bij meerdere begunstigden op dezelfde plaats.
• Dan gaat de uitkering naar de andere begunstigde(n) op die plaats.

Als de verzekerde overlijdt
32

Welke gegevens hebben wij nodig om uit te kunnen keren?
Dat verschilt van geval tot geval.
Altijd.
• Een kopie van de overlijdensakte. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de verzekerde is overleden.
• Oorzaak van overlijden.
• Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de begunstigde(n).
• Kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde(n).
• Handtekening van de begunstigde(n).
• IBAN-rekeningnummer van de begunstigde(n).
Soms.
• Een verklaring van erfrecht. Als erfgenamen de uitkering krijgen.
–– In de verklaring staat wie de erfgena(a)m(en) is of zijn.
–– Een verklaring van erfrecht vraagt u op bij de notaris.

33

Wat gebeurt er als we de gegevens van de begunstigde(n) niet ontvangen?
Dan keren we niet uit tot we de gegevens hebben.
• Na 5 jaar zijn wij niet meer verplicht om uit te keren.

34

Wat gebeurt er met de verzekering als de verzekerde overlijdt?
Dan keren wij het verzekerd bedrag uit. Daarna stopt de verzekering.
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Het veranderen van de verzekering of uw gegevens
35

Mag u de verzekeringsdekking veranderen?
Nee.
• Na de ingangsdatum mag u de dekking niet meer veranderen.

36

Mag u iemand anders begunstigde maken?
Ja.
• Als de begunstiging is aanvaard, dan moet de aanvaarde begunstigde hier eerst mee instemmen.

37

Kan de begunstigde voorkomen dat u iemand anders begunstigde maakt?
Ja. Door de begunstiging te aanvaarden.
• U spreekt dan schriftelijk met de begunstigde af dat hij of zij de uitkering krijgt.
• Dit mag op ieder moment zolang de verzekering loopt.
• We vermelden de aanvaarding van de begunstiging op uw polis.

38

Moet u een verandering van uw eigen gegevens doorgeven?
Ja.
• Bijvoorbeeld een adreswijziging.
• U geeft dit door aan uw Rabobank.

39

Wat mogen wij zonder uw toestemming wijzigen aan uw verzekering?
De voorwaarden.

40

Wanneer mogen wij zonder uw toestemming de voorwaarden veranderen?
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.
In een zeer ernstige situatie die buiten ons om ontstaat.
• Bijvoorbeeld door een natuur- of kernramp of een dreigend faillissement van ons.
Als wij dit moeten van de wet.
• Dan voeren wij de wijziging uit die de wet ons voorschrijft.
Als wij dit moeten van een toezichthouder.
• Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB).

41

Mogen wij dan alleen uw verzekering veranderen?
Nee, we mogen alleen verzekeringen van een hele groep tegelijk veranderen.
• Dit noemen we een verandering ‘en bloc’.
• Als we zo’n wijziging doorvoeren, ontvangt u vooraf een brief van ons.
• Of we plaatsen een advertentie in een landelijke krant om u te informeren.

42

Mogen wij uw verzekering wijzigen als onze bedrijfswinst of beleggingswinst tegenvalt?
Nee.
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Het stoppen van de verzekering
43

Kunt u de verzekering stoppen?
Ja. Tot 30 dagen na de start.
• U doet dat via uw Rabobank.
• U krijgt de betaalde koopsom van ons terug.

44

Wanneer stoppen wij de verzekering?
• Na het overlijden van de verzekerde.
• Op de einddatum.
–– Deze einddatum staat op uw polis.
• Als het verzekerde bedrag is gedaald tot € 0,-.
• Als u of 1 van de verzekerden ons onjuiste informatie gaf.
–– Bijvoorbeeld op het aanvraagformulier of de gezondheidsverklaring.
–– En als wij u op basis van de juiste informatie niet hadden verzekerd.

U hebt een klacht
45

Bent u het niet met ons eens? Of hebt u een klacht?
Dan horen wij dit graag.
• U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven.
Neem contact op met uw Rabobank.
• Zij helpen u graag.
Vul het klachtenformulier in.
• Dit staat op interpolis.nl bij ‘Klantenservice’.
Stuur ons een brief.
• Ons adres is:
Klachtenservice Interpolis
Postbus 90106
5000 LA TILBURG

46

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
• Het KiFiD helpt alleen particulieren.
• U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht hebt namens een bedrijf.
• De gegevens van het KiFiD zijn:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: (070) 333 89 99
kifid.nl
• U kunt met uw klacht ook naar een Nederlandse rechter.
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Hoe we met uw gegevens omgaan
47

Aan wie geeft u uw gegevens?
Aan de Achmea Groep.
• Interpolis is onderdeel van de Achmea Groep.
• Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

48

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.
• 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.
• We gebruiken 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 wij contact met u hebben.
• Om de communicatie te verbeteren.
• Om de medewerkers te coachen en te trainen.
• Om te achterhalen wat we met u afspraken.

49

Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
Wel: uw gegevens doorgeven en gebruiken binnen de Achmea groep.
Wel: uw gegevens doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven en instellingen.
• 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.
• De Belastingdienst.
–– Het overlijden van de verzekerde(n) 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.
Niet: uw gegevens verkopen.
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50

Welke gegevens gebruikt Achmea van u?
De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst.
• Voor deze Contraverzekering hebben we uw gegevens nodig.
–– Bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum.
• We vragen om gegevens om deze verzekering met u af te kunnen sluiten.
–– Zoals de gegevens van de verzekerde(n).
–– En soms de gegevens van een begunstigde. Bij een uitkering bijvoorbeeld. Of als u de begunstigde met de
naam op de polis wilt noemen.
• We vragen om gegevens om het risico in te kunnen schatten. En om de koopsom te bepalen.
–– De verzekerde vult op internet een gezondheidsverklaring in.
–– Soms vragen we om een medische keuring of een medisch onderzoek.
–– Soms vragen we informatie bij een arts of specialist. Maar alleen als de verzekerde hiervoor toestemming geeft.
• Als de verzekerde overlijdt, vragen we gegevens om uit te kunnen keren.
–– Meer informatie staat onder het kopje ‘Als de verzekerde overlijdt’.
• Meer informatie staat in het Privacy Statement op interpolis.nl.

51

Wie ziet de medische gegevens van de verzekerde(n)?
Onze medisch adviseur.
• Hij is verantwoordelijk om deze gegevens goed te verwerken.
• Hij heeft een geheimhoudingsplicht.
• Sommige andere medewerkers kunnen de gegevens zien. Als de medisch adviseur hiervoor toestemming geeft.
–– Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht.
–– Zoals medewerkers van de Medische Dienst, claimbehandelaars of een fraudecoördinator.
–– En de bedrijven die voor ons de medische keuringen en medische onderzoeken doen.

52

Waar staat informatie over uw rechten?
In het Privacy Statement op interpolis.nl.
• Hier staat ook wat u moet doen om van een recht gebruik te maken.

53

Aan welke regels en wetten voor privacy houden wij ons?
Aan de regels en wetten die hiervoor gelden. Zoals:
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
• De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
• Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
• De Telecommunicatiewet.
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