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Voorwaarden van
verzekering

Delta LI oA~_d
Delta Lloyd Levensverzekering NV, gevestigd te Amsterdam.
Verzekerinqnemer
degene die de verzekeringsovereenkomst met Delta Lloyd heart aangegaan.
Medeverzekeringnemer
degene die de verzekeringsovereenkomst ravens met Delta Lloyd heart aangegaan. In deze
voorwaarden van verzekering wordt onder de verzekeringnemer ravens de
medeverzekeringnemer begrepen, tenzij anders is aangegeven.
Verzekerde    ~
degene op wiens~leven de verzekering is gevestigd.
Medeverzekerde
degene op wiens levee de verzekering tevens is gevestigd.

degeoe die tot her ontvangen van een verzekerd bedrag is aangewezen.

De verzekering is gebaseerd op de schriftelijke verklaringen van de verzekeringnemer,
verzekerde (an medeverzekerde), en de door hen overgelegde stukken.
Een onjuistheid daarin kan voor Delta Lloyd aanleiding zijn de verzekering aan te passen of
nietig te verklaren.

De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Delta Lloyd en, in
geval van herverzekering, in de door de herverzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op
deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.

1 De verzekeringnemer heeft, zolang de verzekerde in leven is, bet recht de verzekering door
Delta Lloyd te doen be~indigen tegen uitkering van de afkoopwaarde, mits de verzekering
afkoopbaar is en afkoopwaarde heeft. De verzekering is afkoopbaar, als daaruit stellig een
uitkering voortvloeit.

2 AIsafkoopmogelijkis, heeftdeverzekeringnemerhetrechtdeverzekeringbijDeltaLIoyd
tot ten hoogste de afkoopwaarde te belenen. De leningsvoorwaarden, waaronder de
rentevoet der lening, worden door Delta Lloyd vastgesteld.

3 De verzekeringnemer heart het recht de verzekering premievrij te maken. Onder
premievrijmaking wordt verstaan: hat in stand houden van de verzekering zonder verdere
premiebetaling, maar voor vedaagde verzekerde bedragen.

4 De afkoopwaarde en de premievrij te verzekeran bedragen worden volgens de bij Delta
Lloyd geldende regels vastgesteld.

5 De prernievrijmaking of belening is niet mogelijk als de premievrij te verzekeren bedragen
of hat te lenen bedrag lager zijn dan de bij Delta Lloyd daarvoor geldende minima.

6 Afkoop en belening is niet mogelijk indien de verzekering een lijfrente betreft.

Betaling van door Delta Lloyd verschuldigde bedragen geschiedt in Nederlandse guldens
ten kantore van Delta Lloyd. lndien hat verschuldigde bedrag in de polls in andere valuta
staat omschreven kan op verzoek van de rechthebbende uitbetaling in die valuta
plaatsvinden.

2 De verschuldigde bedragen worden tegen behoorlijke kwijting uitbetaald aan degene, die
uit aan Delta Lloyd over te leggen stukken de rechthebbende blijkt te zijn.

3 Bedragen verschuldigd aan de niet met naam aangeduide ’echtgenoot’ of ’echtgenote’,
’weduwe’ of ’weduwnaar’, ’kinderen’ of ’erfgenamen’ worden betaald aan degene(n) als
zodanig aangewezen in een aan Delta Lloyd over te leggen verklaring van een notaris of
een openbaar ambtenaar, bevoegd tot bet afgeven van zodanige verklaringen.

4 Alseenaantalpersonengezameniijkrechtopeeeuitkeringheeft, magDeltaLIoyd
uitbetaten in ~n bedrag tegen gezamenlijke kwijting.

5 Van de uitte betalen bedragen worden achterstaliige premies en intrest enal hetgeen
wegens belening of anderszins verschuidigd mocht zijn afgehouden.

1 De verzekeringnemer heeft tijdens bet levee van de verzekerde het recht de begunstiging
voor hog niet opeisbaar geworden verzekerde bedragen te wijzigen.

2 Een begunstigde kan zijn aanwijzing met schriftelijke toestemming van de
verzekeringnemer aanvaarden. De aanvaarding van de begunstiging strekt zich niet uit tot
de rechtsopvolger(s) van de begunstigde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na
aanvaarding kunnen de rechten van verzekeringnemer slechts met schriftelijke
toestemming van die begunstigde worden uitgeoefend.

3 Zijn de ’kinderen’ van een bepaalde persoon als begunstigde aangewezen, dan wordt
daaronder verstaan degenen, die als kinderen volgens de bepalingen van de erfopvolging
bij versterf erfgenaam van die persoon zijn. leder kind heart recht op een gelijk deal van de
uitkering. AIs een kind is overladen, vindt plaatsvervulling overeenkomstig de bepalingen
van hat Burgerlijk Wetboek plaats.

4 Zijn de ’erfgenamen’ van een bepaalde persoon als begunstigden aangewezen, dan
hebben zij recht op de uitkering in verhouding van hun erfdelen.

5 Alsdepersoondiealsbegunstigdeisaangewezendanwel, indieneengroepvanpersonen
als begunstigde is aangewezen, iedere tot de groep behorende persoon ten tijde van her
opeisbaar worden van een verzekerd bedrag niet in leven is of niet voldoet aan een in de
aanwijzing gestelde voorwaarde, dan is de direct daarna als begunstigde vermelde
persoon of groep van personae rechthebbende op de uitkering.

6 AIs de (mede-)verzekerde door opzet of grove schuld van een begunstigde overlijdt, wordt
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7 Uitoefening rechten van
verzekeringnemer

8 Premlebetaling

9 Kortingsregeling bij
oorlog

10 Niet gedekte r|sico’s

die begunstigde als niet Jn leven beschouwd, indien Delta Lloyd voordat tot uitbetaling is
overgegaan hiervan kennis heeft genomen.

Tenzij Delta L!oyd kennis heeft kunnen nemen van een daartoe schriftelijk aan haar
gerichte mededeling, kan tegenover Delta Lloyd geen beroep worden gedaan op wijziging
in de beschikkingsbevoegheid van de verzekeringnemer, ook al heeft publikatie daarvan
plaatsgevonden.
AIs Jn de polls naast de verzekeringnemer een medeverzekeringnemer is vermeld aan wie
de rechten van de verzekeringnemer tevens toekomen dan wel als deze rechten toekomen
aan een aantal personen, kunnen zij deze rechten slechts gezamenlijk uitoefenen.
Gedurende bet leven van de verzekerde kan de verzekeringnemer zijn rechten in zijn
geheel aan een ander overdragen. Overdracht is niet mogelijk indien de verzekering een
lijfrente betreft.
De volgende handelingen zijn tegenover Delta LIoyd slechts van kracht als zij daarvan een
door de in aanmerking komende partijen ondertekend verzoek heeft ontvangen enter
uitsluitende beoordeling van Delta Lloyd geen bezwaren aan de uitvoering zijn verbonden:
Wijziging van de begunstiging.
Aanvaarding door een begunstigde.
Overdracht aan een nieuwe verzekeringnemer.
Enige andere handeling, waarbij de verzekeringnemer aan een derde enig recht op de
verzekering toekent.     ~
Van de onder 4 vermelde t~ndelingen zal Delta LIoyd een aantekening op de polis
plaatsen.

1 Elke premie moet op de premievervaldag worden voldaan. AIs de premie niet tijdig wordt
voldaan, is voor elke dag achterstand intrest over het achterstaHige bedrag verschuldigd.
Deze intrest is gelijk aan de wettelijke intrest.

2 AIs bij een afkoopbare verzekering een premie twee maanden na de vervaldag niet door
Delta Lloyd ten voile is ontvangen, blijff de verzekering van kracht zolang de afkoopwaarde
hoger is dan de som van de achterstallige premies met intrest en al hetgeen wegens
belening verschuldigd mocht zijn. De verzekering vervalt op het tijdstip, waarop dit niet
meet her geval is. Is de verzekering echter twaalf maanden na de vervaldag van de eerste
onbetaalde premie hog van kracht, dan is zi} na die twaalf maanden premievrij met
verminderde verzekerde bedragen. AIs de premievrij te verzekeren bedragen echter lager
zijn dan de bij Delta Lloyd voor premievrije verzekeringen geldende minima, dan wordt de
verzekering afgekocht. De afkoopwaarde wordt uitgekeerd aan de verzekeringnemer.

3 AIs bij een niet-afkoopbare verzekering een premie twee maanden na de vervaldag niet
door Delta Lloyd ten voile is ontvangen, dan is zij na die twee maanden premievrij met
verminderde verzekerde bedragen. AIs de premievrij te verzekeren bedragen echter lager
zijn dan de bij Delta Lloyd voor premievrije verzekeringen geldende minima, dan vervalt de
verzekering.

4 Achterstand in de betaling van intrest voor te late betaling van de premie of intrest wegens
belening heeft dezelfde gevolgen a]s achterstand in de premiebetaling.

5 Na afloop van de hiervoor onder 2 genoemde twee maanden zendt Delta Lloyd aan degene,
ten behoeve van wie de rechten van verzekeringnemer zijn geblokkeerd of aan wie deze
rechten zijn verpand, of de begunstigde die zijn aanwijzing heeft aanvaard, een
kennisgeving van de premie-achterstand. Een afschrift van de kennisgeving geldt als
bewijs van verzending. De gevolgen van niet-tijdige betaling zullen echter onverkort
intreden, al is de kennisgeving om welke reden dan ook niet-tijdig verzonden of ontvangen.

6 AIs de verzekering op grond van bet in dit artikel bepaalde premievrij is gemaakt of niet
meet van kracht is, is herstel mogelijk op door Delta Lloyd te stellen voorwaarden. Een van
deze voorwaarden kan een geneeskundig onderzoek van de (mede-)verzekerde zijn,
waarvan de uitslag naar bet oordeel van Delta Lloyd zodanig is, dat tegen herstel van de
verzekering geen bezwaren bestaan.

AIs Delta Lloyd overliidensrisico draa,qt~ geldt her vol~lende:
1 Vanaf het tiidstip waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, gelden de

navolgende bepalingen:
a DeverzekerdebedragenwordenteruggebrachttotgO%vandeopdattijdstipverzekerde

bedragen.
b De eventueel premievrij te verzekeren bedragen worden verminderd met 10% van de op

dat tijdstip verzekerde bedragen.
c De eventuele afkoopwaarde wordt in dezelfde mate als de premievrij te verzekeren

bedragen verminderd. Indien deze vermindering tot gevolg heeft, dat een reeds tevoren op
de polls ter leen verstrekt bedrag de nieuwe afkoopwaarde te boven gaat, wordt dit
meerdere terstond opeisbaar. Nalatigheid in de betaling daarvan heeft dezelfde gevolgen
als nalatigheid in het betalen van de premie.

2 De korting wordt ongedaan gemaakt, indien wordt aangetoond, dat de (mede-)verzekerde
tijdens de oorlogstoestand verblijf hield op het grondgebied van een of meer staten, die vrij
zijn gebleven van oorlogshandelingen. Het verzoek daartoe moet Delta Lloyd binnen zes
maanden na het einde van de oodogstoestand bereiken.

3 Delta Lloyd zal na bet einde van de oorlogstoestand berekenen of de waarde van de
toegepaste ko~tingen de door de oorlogstoestand ontstane extra sterfteverliezen heeft
overtroffen, tndien dat het geval is, worden de ingehouden en de nog in te houden kortingen
alsnog geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt.

4 De aanwezigheid, het begin en het einde van de actieve oorlogstoestand worden bindend
vastgesteld door de Verzekeringskamer.

AIs Delta Lloyd overtijdensrisico draagt en zich ~n van de hierna genoemde gevatlen van
overlijden voordoet, zal geen uitkering van enig verzekerd bedrag worden gedaan. Indien de
verzekering afkoopbaar is en afkoopwaarde heeft, wordt de afkoopwaarde, berekend per de
dag voorafgaande aan het overliiden, uitgekeerd aan de verzekeringnemer. Deze regeling
geldt als de verzekerde of de medeverzekerde overlijdt:
a ten gevolge van bet deelnemen aan een vliegtocht als invlieger of proefvlieger, dan wei als

militair, die de vliegtocht niet als passagier meemaakt.
b ten gevolge van oorlogshandelingen tijdens niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst.
c binnen twee jaar na ingang of herstel van de verzekering door een eind aan ziin leven te



(doen) maken of door een poging daartoe. De geestestoestand waarin de
(mede-)verzekerde verkeerde, wordt in de beoordeling van de dead of het overlijden
tengevolge daarvan buiten beschouwing gelaten, tenziiaan Delta Lloyd kan worden
aangetoond dat de (mede-)verzekerde handelde in een vlaag van acute waanzin
(bijvoorbeeld ijlkoorts of razernij), of dat zijn overlijden her gevolg was van euthanasie
gepleegd met inachtneming van door de Nederlandse rechtsDraak daaraan gestelde
normen.

11 Verjaring

12 Duplicaatpolis

AIle vorderingen op Delta Lloyd uit hoofde van deze verzekering gaan vijf jaer na het tijdstip
van opeisbaerheid teniet.

Bij verlies of vernietiging van de polls geeft Delta L~oyd op door haar te stellen voorwaardet~
een duplicaatpolis af. Door afgifte van dit duplicaat vediest de oorspronkelijke polls hear
waarde.

13Belastingen en sociale
premies

1 Belastingen en sociale verzekeringen, die met betrekking tot de verzekering zijn of worden
geheven, komen niet voor rekening van Delta Lloyd.

2 Indien Delta Lloyd door de Rijksbelastingdienst aansprakelijk wordt gesteld of
redetijkerwijs ken vermoeden door hear aansprekelijk te worden gesteld voor enige door
de rechthebbende tot de uitkering te betalen belasting en/of boete met betrekking tot de
verzekering~eeft Delta Lloyd het recht de uitkering op te schorten en te verminderen met
het bedrag ~aarvoor de Rijksbelastingdienst Delta Lloyd aansprakelijk stelt. De uitkering
eerst opeisbaar nadat de Rijksbelastingdienst her bedrag waarvoor zij Delta Lloyd
aansprakelijk stelt aan hear heeft meegedeeld,

14 Geschillen Geschillen naar aanleiding van deze verzekering kunnen uitsluitend aan de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.


