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Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Maatschappij
N.V. Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij.

Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de
omschrijving op het polisblad is vermeld.

Verzekerde(n)
Degene op wiens leven de verzekering is gesloten en die als zodanig op
het polisblad is vermeld en de met deze verzekerde in gezinsverband
samenwonende ongehuwde eigen, pleeg- en/of stiefkinderen jonger dan
18 jaar.

Begunstigde
Degene(n) aan wie de uitkering moet geschieden.

Begunstiging
Tenzij op het polisblad anders is aangegeven, is de begunstiging als volgt:
1. De verzekeringnemer.
2. De echtgenote van de verzekeringnemer op het moment van overlij-

den dan wel de partner op het moment van overlijden met wie de
verzekeringnemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan of een
notarieel samenlevingscontract heeft afgesloten.

3. De kinderen van de verzekerde.
4. De erfgenamen van de verzekeringnemer die door erfstelling of op

grond van de wet recht hebben op een deel van de nalatenschap.
Hieronder vallen ook hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder
algemene titel. De onderlinge verdeling gebeurt in de verhouding
waarin zij in de nalatenschap zijn gerechtigd.

Artikel 2 - Geldigheidsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld.

Artikel 3 - Grondslag van de verzekering 

1. Als grondslag van de overeenkomst gelden de door verzekeringnemer
en/of verzekerde verstrekte gegevens op het aanvraagformulier en of
andere door hen gedane opgaven.

2. De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk maar uiterlijk
30 dagen na de wijziging de maatschappij schriftelijk in kennis te
stellen van alle wijzigingen in omstandigheden in de grondslag van
de verzekering. Indien deze termijn wordt overschreden en voor-
noemde wijziging een premieaanpassing ten gunste van de verzeke-
ringnemer inhoudt zal geen premierestitutie worden verleend over de
reeds verstreken periode.

3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toe-
passing.

Artikel 4 - Omvang van de dekking

1. Algemeen
Op het polisblad is vermeld welk(e) bedrag(en) per overlijden is/zijn
verzekerd. 
Indien bij het afsluiten van de verzekering is gekozen voor indexatie
is dat op het polisblad vermeld.
De verzekerde uitkering wordt in dat geval zonder aanvullende
medische waarborgen jaarlijks met het op het polisblad genoemde
percentage van het bij het afsluiten van de verzekering overeengeko-
men verzekerd bedrag geïndexeerd.
Deze jaarlijkse indexatie vervalt:
- als er in een voorgaand jaar geen gebruik van is gemaakt;
- indien er achterstand is in de premiebetaling;
- indien er sprake is van een oorlogstoestand;
- indien de verzekering premievrij is.

2. Overlijden
2.1In geval van overlijden van een verzekerde die op de polis staat

vermeld wordt het voor overlijden verzekerde bedrag, mits de
verzekeringnemer aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
heeft voldaan, aan de begunstigde(n) uitgekeerd. 

2.2In geval van overlijden van een kind van verzekerde ouder dan 
2 maanden wordt het verzekerd bedrag zoals op de polis vermeld
tot een maximum van € 3.000,–, mits de verzekeringnemer aan
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan, aan de
begunstigde(n) uitgekeerd. Dit geldt niet indien er ter zake dit
overlijden reeds een uitkering op een andere polis van een ouder
of voogd van dit kind door de maatschappij is gedaan.

2.3In geval van overlijden van een kind van verzekerde vanaf 
26 weken zwangerschap tot 2 maanden na de geboorte wordt 
1/3 van het verzekerde bedrag zoals op de polis vermeld tot een
maximum van € 3.000,–, mits de verzekeringnemer aan zijn 

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan,
aan de begunstigde(n) uitgekeerd. Dit geldt niet indien er ter zake
dit overlijden reeds een uitkering op een andere polis van een
ouder of voogd van dit kind door de maatschappij is gedaan.

3. Oorlogsrisico
Vanaf het tijdstip waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand
intreedt, gelden de navolgende bepalingen: 
- het verzekerde bedrag zal worden teruggebracht tot 90% van het

op dat tijdstip verzekerde bedrag;
- de afkoopwaarde wordt verminderd met 10% van de op dat tijd-

stip geldende afkoopwaarde.
Deze bepalingen treden niet in werking indien binnen 6 maanden na
beëindiging van de actieve oorlogstoestand, maar uiterlijk bij het
opeisbaar worden van enig verzekerd bedrag respectievelijk bij
afkoop, wordt aangetoond dat de verzekerde tijdens de gehele duur
van de actieve oorlogstoestand verblijf hield in andere landen dan
Nederland, die gedurende die tijd niet in oorlog waren en op wier
grondgebied evenmin gedurende die tijd oorlogshandelingen plaats-
vonden.

De maatschappij zal uiterlijk 9 maanden na het einde van het boek-
jaar waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd, op de groep
polissen waarop deze bepaling in werking is getreden, de reeds inge-
houden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor
de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk laten
vervallen. Eén en ander voorzover de aan het eind van bedoeld boek-
jaar berekende waarde van de gezamenlijke kortingen de totale
waarde op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te stellen
extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt.

De maatschappij stelt de tijdstippen van intreden en beëindiging van
de oorlogstoestand vast. Gaat echter De Nederlandsche Bank tot
vaststelling over, dan is deze bindend.

4. Terrorismedekking
In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voor-
waarden is bepaald over gedekte risico’s en verzekerde bedragen
geldt voor het risico van terrorisme het volgende. Overlijden als
gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve
maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daar-
van, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen het ’ter-
rorismerisico’, is de uitkering/dekking beperkt tot een uitkering zoals
omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).
De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorisme-
risico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van
de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd op 10 janu-
ari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op
10 januari 2007 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 27178761. Zie www.nht.nl of www.terrorismeverzekerd.nl
voor de tekst van het clausuleblad.

5. Bijzondere omstandigheden
Indien het overlijden van de verzekerde plaatsvindt:
- tijdens of tengevolge van het vervullen van niet-Nederlandse 

militaire of gewapende dienst;
- als gevolg van atoomkernreacties en/of radioactiviteit, tenzij 

toegepast als medische behandeling van de verzekerde;
- door zelfdoding of poging daartoe binnen 2 jaar na ingangs-

datum van de verzekering wordt niet het verzekerd bedrag uitge-
keerd maar de afkoopwaarde van de verzekering op het moment
van overlijden.

Artikel 5 - Rechten van de verzekeringnemer

1. De verzekeringnemer is bevoegd aan een ander persoon al zijn 
rechten en verplichtingen over te dragen.

2. De verzekeringnemer is bevoegd, gedurende het leven van de verze-
kerde, een andere begunstigde aan te wijzen. De maatschappij kan
een aanwijzing of een wijziging afwijzen indien de nakoming van de
uitkeringsverplichting onredelijk bemoeilijkt wordt. De wijziging is
tegenover de maatschappij pas van kracht nadat de maatschappij
deze op het polisblad heeft aangetekend.
Aanvaarding van de begunstiging is niet mogelijk.

3. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen 
of af te kopen; de verzekering kan voor het einde van de overeen-
gekomen premiebetalingstermijn niet premievrij gemaakt worden.

Artikel 6 - Ingang van de verzekering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat de verzekering in
zodra de polis is uitgereikt en de eerste premie aan de maatschappij is
betaald, maar niet eerder dan de op de polis vermelde ingangsdatum.
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Artikel 7 - Premiebetaling

1. De premie moet op de premievervaldag aan de maatschappij of aan
de tussenpersoon die met de inning is belast zijn voldaan.

2. De premiebetaling eindigt op de vooraf overeengekomen einddatum
premiebetaling of bij eerder overlijden van de verzekerde.

3. Als de premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldag wordt
voldaan, is rente verschuldigd en wel voor elke vanaf de premie-
vervaldag tot aan de dag van betaling verstreken maand, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Deze
rente is gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente maar
bedraagt ten minste 6% per jaar.

4. Indien achterstand in de premiebetaling ontstaat van meer dan één
maand blijft de verzekering van kracht zolang de verzekering een
afkoopwaarde kent en deze afkoopwaarde hoger is dan de som van
de achterstallige premies, vermeerderd met rente. Indien dit niet het
geval is, is de verzekering van rechtswege vervallen.

5. Indien zes maanden na de vervaldag van de eerste onbetaalde premie
de verzekering nog van kracht is, wordt deze onherroepelijk beëin-
digd en wordt de afkoopwaarde minus de som van de achterstallige
premies, vermeerderd met rente en kosten aan de verzekeringnemer
uitgekeerd. De verzekeringnemer wordt schriftelijk in kennis gesteld
van beëindiging van de verzekering.

Artikel 8 - Opzegging door de verzekeringnemer en afkoop

1. De verzekeringnemer kan, gedurende het leven van de verzekerde, de
verzekering schriftelijk opzeggen. De beëindiging gaat in op de eerst-
komende premievervaldatum rekening houdend met een opzeg-
termijn van minimaal een kalendermaand. 

2. Bij beëindiging van de verzekering door verzekeringnemer zal de
maatschappij de afkoopwaarde vaststellen volgens de actuariële
methode van de maatschappij. De afkoopwaarde van de verzekering
wordt, na verrekening met verschuldigde doch niet-betaalde premies
en rente, uitgekeerd aan de verzekeringnemer, tegen verlening van
finale kwijting en algehele decharge aan de maatschappij.
De verzekering wordt beëindigd op de datum waarop de maatschappij
de verzekeringnemer schriftelijk hiervan op de hoogte stelt. Per die
datum vervallen de rechten en verplichtingen van zowel de maat-
schappij als de verzekeringnemer.

Artikel 9 - Belening en verpanding

De verzekeringnemer of de begunstigde(n) hebben niet het recht de polis
te belenen of te verpanden.

Artikel 10 - Uitkeringen

1. De maatschappij zal niet eerder overgaan tot het doen van de verze-
kerde uitkeringen(en) dan na ontvangst van de onderstaande stukken:
a. een door de maatschappij vervaardigde en door de begunstigde

ondertekende uitkeringskwitantie;
b. een uittreksel uit het overlijdensregister;
c. indien van toepassing een verklaring van erfrecht.

2. Nog verschuldigde premies, rente en kosten zullen op de uitkering in
mindering worden gebracht.

3. Indien verzekeringnemer begunstigden heeft aangewezen die met
naam op de polis zijn vermeld, geschiedt de uitkering met in acht-
neming van de op de polis vermelde volgorde aan deze begunstigden.
Indien deze begunstigde overlijdt voordat de uitkering waarvoor hij
is aangewezen door de maatschappij is uitgekeerd, treden zijn erf-
genamen of rechtverkrijgenden in zijn plaats. Indien als gevolg van
dit lid geen begunstigden in aanmerking komen voor een uitkering,
komt de uitkering automatisch toe aan de maatschappij.

4. Voor zover geen begunstigde is aangewezen, geschiedt de uitkering
met inachtneming van de volgorde van de begunstigden zoals
omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden onder ”begunstiging”.
Indien als gevolg van dit lid geen begunstigden in aanmerking
komen voor een uitkering, komt de uitkering automatisch toe aan de
maatschappij.

5. Door de maatschappij is geen enkele uitkering verschuldigd indien
de verzekerde overlijdt tengevolge van enig misdrijf, gepleegd door
de begunstigde of waaraan de begunstigde medeplichtig is geweest,
voorzover de uitkering de begunstigde ten goede zou komen.

6. Indien een verzekerde wiens naam en geboortedatum op het 
polisblad zijn vermeld in het eerste levensjaar overlijdt, bedraagt 
de uitkering 50% van het verzekerd bedrag met een maximum van 
€ 2.500,–.

7. De maatschappij vergoedt geen interest over uitkeringen die worden
gedaan na de datum van opeisbaarheid.

8. Het recht op een uitkering vervalt indien deze niet is opgeëist over-
eenkomstig het bepaalde in lid 1van dit artikel binnen 5 jaar na
overlijden van de verzekerde.

Artikel 11 - Adres

Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan de verzeke-
ringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemid-
deling deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevingen of
mededelingen worden geacht de verzekeringnemer te hebben bereikt.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte 
persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of
financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van 
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. In verband
met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raad-
plegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
”Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing.
In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het
informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

Artikel 13 - Toepasselijk recht; Klachteninstanties

1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming
of uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan
de directie van de maatschappij. Als het oordeel van de directie niet
bevredigend wordt geacht, kan men zich wenden tot: 
Het klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. (zie ook www.kifid.nl).

Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelings-
mogelijkheden of de behandeling hiervan niet bevredigend vindt, kan
het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 - Administratieve bepalingen

1. Wijzigingen, aanvullingen of aantekeningen op de polis c.q. het aan-
hangsel bij deze polis zijn alleen rechtsgeldig en/of bindend voor de
maatschappij indien deze als zodanig gewaarmerkt en getekend zijn
door of namens de directie.

2. Alle belastingen geheven of te heffen op te betalen premies of op uit
te keren bedragen, komen voor rekening van de verzekeringnemer
respectievelijk de begunstigde(n).
Alle kosten die na het tot stand komen van de verzekeringsovereen-
komst ter uitvoering daarvan moeten worden gemaakt zijn voor
rekening van de verzekeringnemer respectievelijk de begunstigde(n).

3. Indien en voorzover in de polis en/of daarbij behorend(e) aanhang-
sel(s) van deze algemene voorwaarden is afgeweken prevaleert het in
de polis respectievelijk het aanhangsel bepaalde.

Artikel 15 - Wijziging van voorwaarden

Indien wettelijke regelingen of bijzondere omstandigheden daartoe naar
het oordeel van de maatschappij aanleiding geven, heeft de maatschappij
het recht de voor de verzekering geldende premies en/of voorwaarden
en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een dergelijke wijziging geldt
voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekeringsovereen-
komst en gaat in op een door de maatschappij nader te bepalen datum. 
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen
na bovengenoemde datum de maatschappij schriftelijk te kennen geeft
de aanpassing te weigeren.
Bij weigering zal de overeenkomst per wijzigingsdatum worden beëindigd.


