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Productvoorwaarden
KoopSommenVerzekering
Garantieverzekering

Uw KoopSommenVerzekering kan bestaan uit meer
verzekeringen. Naast de garantieverzekering kunt u ook een
beleggingsverzekering afsluiten.
Wij gebruiken voor uw KoopSommenVerzekering algemene
voorwaarden en productvoorwaarden.
• In de algemene voorwaarden vindt u de regels voor al
onze levensverzekeringen.
• In deze productvoorwaarden vindt u de extra regels die
alleen gelden voor deze KoopSommenVerzekering –
Garantieverzekering.

Waar vindt u de kosten?
De kosten staan in de offerte en op de polis.
En verder
Bij het vaststellen van het verzekerd bedrag hebben wij al
rekening gehouden met de kosten. Het verzekerd bedrag
verandert dus niet meer.

Uitkering

Medische vragenlijst

Wanneer keren we uit?
• als de verzekerde leeft op de einddatum van de
verzekering, of;
• als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de
verzekering.

Voor deze verzekering kunnen wij vragen naar de
gezondheid van de verzekerde. De verzekerde vult hiervoor
een vragenlijst in. Soms hebben wij nog extra informatie
nodig om de gezondheid van de verzekerde goed te
kunnen beoordelen.

Wat keren we uit?
• Als de verzekerde leeft op de einddatum keren we het
verzekerd bedrag uit. Dit bedrag garanderen wij. U
weet dus zeker wat wij op de einddatum uitkeren als de
verzekerde dan leeft.

Uit de gegevens kan blijken dat er een grotere kans is op
overlijden. Hierdoor kan de verzekering misschien niet
doorgaan zoals u het wilt. In dat geval ontvangt u een
nieuw voorstel. Ook is het mogelijk dat de verandering waar
u om vraagt helemaal niet door kan gaan.

• Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum hangt de
uitkering af van uw keuze bij de start van de verzekering.
U kunt kiezen voor 90% of 110% van de opgebouwde
waarde of voor een gegarandeerd bedrag. Kiest u
voor een gegarandeerd bedrag? Dan is de uitkering
bij overlijden altijd gelijk aan de uitkering bij leven
op de einddatum. Keren we een percentage van de
opgebouwde waarde uit? Dan stellen we de waarde
vast op de dag waarop wij het bewijs van overlijden
ontvangen.

Koopsom
Bij de start van deze verzekering betaalt u één bedrag: de
koopsom.
Wilt u tijdens de looptijd nog meer storten?
U kunt op ieder moment nog een koopsom storten. U
geeft dit door aan uw adviseur. De minimale koopsom
is e 1.000,-. Bij elke storting kunnen wij vragen naar de
gezondheid van de verzekerde. Hoe dit werkt, leest u bij
‘Medische vragenlijst’.

Kosten

Wie heeft er recht op de uitkering?
De uitkering is voor de begunstigde(n). In de algemene
voorwaarden leest u hoe dit werkt. We noemen de
begunstigde(n) op de polis.
Wat hebben we op de einddatum nodig om uit te keren?
In ieder geval de volgende gegevens:
• rekeningnummer van de begunstigde(n)
• handtekening van de begunstigde(n)
• burgerservicenummer van de begunstigde(n)
• naam, adres en woonplaats van de begunstigde(n)

Waar maken wij kosten voor?
• medische acceptatie
• administratie
• marketing

05502 012013

Hoe betaalt u deze kosten?
Een deel van de kosten halen wij van de koopsom af. Het
andere deel van de kosten halen wij iedere maand uit de
opgebouwde waarde.
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Wat hebben we bij overlijden nodig om uit te keren?
In ieder geval de volgende gegevens:
• Kopie van de overlijdensakte of een uittreksel uit het
overlijdensregister.
Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de
verzekerde is overleden.
• Burgerservicenummer 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:
• Verklaring van erfrecht.
Hierin staat bijvoorbeeld genoemd wie de kinderen
of erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht wordt
verzorgd door de notaris.
• Burgerservicenummer van de begunstigde(n).
En verder
De verzekering stopt op de einddatum of na het overlijden
van de verzekerde.

Opgebouwde waarde
Wat verrekenen wij elke maand met de opgebouwde
waarde?
• een deel van de kosten
• de premie voor de uitkering bij overlijden
Deze premie hangt elke maand opnieuw af van uw
leeftijd. Daarom verschilt deze premie elke maand. Wel
stellen we deze premie bij de start van uw verzekering
al vast voor de hele looptijd. Kiest u voor een
gegarandeerd verzekerd bedrag bij overlijden? Of voor
een uitkering van 110% van de opgebouwde waarde?
Dan halen wij de premie elke maand uit de opgebouwde
waarde. Kiest u voor een uitkering van 90% van de
opgebouwde waarde? Dan voegen wij elke maand een
bedrag toe aan de opgebouwde waarde. Dit laatste
doen we omdat we dan bij overlijden minder dan de hele
opgebouwde waarde uitkeren.

De verzekering verpanden
Soms kunt u deze verzekering verpanden. Uw adviseur kan
u vertellen of dit in uw situatie mogelijk is.
Waarom wordt een verzekering verpand?
Een geldgever wil er zeker van zijn dat hij zijn geld
terugkrijgt. Bij een hypotheek bijvoorbeeld. Door
verpanding krijgt de geldgever recht op de uitkering. Bij een
verpanding wijken wij dus af van de begunstiging op de
polis. De geldgever noemen we ‘pandhouder’.
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Is de uitkering groter dan de schuld?
Dan blijft er een bedrag over als de schuld is terugbetaald.
We volgen dan voor het bedrag dat overblijft de
begunstiging op de polis.
En verder
U mag de verzekering alleen veranderen of afkopen met
schriftelijke toestemming van de pandhouder.

De begunstiging aanvaarden
Soms kunt u de begunstiging van deze verzekering laten
aanvaarden. Uw adviseur kan u vertellen of dit in uw
situatie mogelijk is.
Na aanvaarding heeft u toestemming nodig
Aanvaardt een begunstigde de begunstiging? Dan kunt u
de begunstiging niet veranderen zonder toestemming van
die begunstigde. En ook als u de verzekering wilt afkopen,
heeft u toestemming nodig van die begunstigde.
Overlijdt de begunstigde die heeft aanvaard?
Dan nemen de erfgenamen van die begunstigde zijn plaats
in.
En verder
Voor aanvaarding van de begunstiging hebben wij een
schriftelijk verzoek nodig. U regelt dit via uw adviseur.
In het verzoek moeten naam, adres, woonplaats en
burgerservicenummer van de begunstigde worden vermeld.
U en de begunstigde moeten het verzoek tekenen.

De verzekering veranderen
Wilt u uw verzekering veranderen? Wat er mogelijk is, hangt
af van het doel waarmee u de verzekering hebt afgesloten.
Hebt u deze garantieverzekering bijvoorbeeld afgesloten
als oudedagsvoorziening? Dan gelden er bijzondere regels
voor de begunstiging en de einddatum van de verzekering.
Wat mag u misschien veranderen?
• de begunstiging
• de verzekeringnemer
• de einddatum vervroegen (inkorten)
• de einddatum opschuiven (verlengen)
Korter dan een jaar verlengen doen wij maar één
keer. Verlengen met een jaar of langer mag vaker. Of
verlengen in uw situatie volgens de wet mogelijk is, kan
uw adviseur u vertellen.
Ook na een verlenging moeten alle verzekeringen in
uw KoopSommenVerzekering dezelfde einddatum
hebben. Bij een verlenging kunnen wij vragen naar de
gezondheid van de verzekerde. Hoe dit werkt, leest u bij
‘Medische vragenlijst’.
Wilt u weten of een bepaalde verandering in uw situatie
mogelijk is? Vraag het aan uw adviseur.

Wat mag u niet veranderen?
• De verzekerde vervangen door iemand anders.
• De uitkering bij overlijden.
• De verzekering belenen.
Het is dus niet mogelijk om tijdelijk geld ‘op te nemen’
(lenen) uit deze verzekering.
En verder
• We veranderen de verzekering pas als we alle
benodigde gegevens hebben ontvangen. Uw adviseur
kan u vertellen om welke gegevens het gaat.
• Is de verzekering verpand of is de begunstiging
aanvaard? Dan is schriftelijke toestemming nodig van de
pandhouder of van de begunstigde die heeft aanvaard.

De verzekering afkopen
U mag deze garantieverzekering op ieder moment afkopen.
Koopt u de hele garantieverzekering af? Dan stopt de
garantieverzekering en keren wij de afkoopwaarde uit.
Soms betaalt u bij afkoop belasting
Dit hangt onder meer af van het doel waarmee u de
verzekering hebt afgesloten. Uw adviseur kan u hier meer
over vertellen.
U koopt de hele garantieverzekering af
Bij een volledige afkoop verlagen wij de opgebouwde
waarde in ieder geval met de afkoopkosten van e 150,-.
Het is mogelijk dat we daarna het bedrag dat overblijft nog
corrigeren. Dit doen we als wij zelf te maken krijgen met
een correctie op het bedrag dat wij voor uw verzekering
hebben weggezet. Wanneer is dat? Als de rente die wij voor
deze verzekeringen gebruiken, bij afkoop hoger is dan toen
u deze verzekering afsloot. De correctie verrekenen wij met
de opgebouwde waarde.
U koopt een deel van de garantieverzekering af
Het minimumbedrag dat u kunt afkopen, is e 1.000,-.
Verder moet de waarde die overblijft hoog genoeg zijn voor
de toekomstige kosten. Wij halen het afkoopbedrag uit de
opgebouwde waarde.
Ook bij een gedeeltelijke afkoop zijn de afkoopkosten
e 150,-. Deze kosten halen wij uit de opgebouwde waarde.
En ook bij een gedeeltelijke afkoop kan het bedrag dat
overblijft nog gecorrigeerd worden. Dit werkt hetzelfde als
bij een volledige afkoop.
En verder
• We kopen de verzekering pas af als we alle benodigde
gegevens hebben ontvangen. Uw adviseur kan u
vertellen om welke gegevens het gaat.
• Is de afkoopwaarde hoger dan de uitkering bij
overlijden? Dan kunnen wij vragen naar de gezondheid
van de verzekerde. Hoe dit werkt, leest u bij ‘Medische
vragenlijst’. Ook is het mogelijk dat de afkoop niet door
kan gaan.
• Is de verzekering verpand of heeft iemand de
begunstiging aanvaard? Dan is afkoop alleen mogelijk
met schriftelijke toestemming van de pandhouder of van
de begunstigde die heeft aanvaard.
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