
—  Polismantel 11010  —  januari 2017

Artikel 1 Algemeen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  2

Artikel 2 Wat is de omvang van de dekking?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  2

Artikel 3 Welke rechten heeft u?  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  3

Artikel 4 Premiebetaling   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  3

Artikel 5 U wilt de verzekering beëindigen?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  3

Artikel 6 U wilt de verzekering belenen of verpanden?   _  _  _  _  _  3

Artikel 7 Welke bepalingen gelden er bij een uitkering?   _  _  _  _  3

Artikel 8 Administratieve bepalingen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4

Artikel 9 Nadere omschrijvingen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4

Inhoud

Polismantel 11010
Nh1816 Uitvaartverzekering

Deze voorwaarden Uitvaartverzekering vormen één geheel  
met de Algemene Voorwaarden Combipolis Particulieren. Als 
deze voorwaarden afwijken ten opzichte van de Algemene 
Voorwaarden Combipolis Particulieren, gaan deze voorwaarden 
Uitvaartverzekering voor.

Woorden waarbij de eerste letter onderstreept is, worden 
nader beschreven in artikel 9 ‘Nadere omschrijvingen’
en staan op alfabetische volgorde.
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Artikel 1 Algemeen 

1.1 Wie is verzekerd?
 Verzekerd is de persoon op wiens leven de verzekering is  

gesloten en die als zodanig op het polisblad staat vermeld.

1.2 Waar is de verzekering geldig?
 De verzekering is geldig in de hele wereld.

1.3 Wie is de begunstigde?
 De begunstigde is degene(n) aan wie het verzekerde bedrag 

bij overlijden wordt uitgekeerd.

 Tenzij op het polisblad anders is aangegeven, is de begun-
stiging als volgt:
1. De verzekeringnemer, hierna te noemen ‘u’.
2. De echtgenoot of echtgenote van de verzekeringnemer op 

het moment van overlijden of de partner op het moment 
van overlijden met wie de verzekeringnemer een gere-
gistreerd partnerschap is aangegaan of een notarieel  
samenlevingscontract heeft afgesloten.

3. De kinderen van de verzekeringnemer.
4. De erfgenamen van de verzekeringnemer die door erf-

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

1.4 Waar is de verzekering op gebaseerd? 
•	 Als	 grondslag	 van	 de	 overeenkomst	 gelden	 de	 door	 u	 

en/of verzekerde verstrekte gegevens op het aanvraag-
formulier en of andere door hen opgegeven informatie.

•	 U	 bent	 verplicht	 zo	 spoedig	 mogelijk	 maar	 uiterlijk	 
30 dagen na de wijziging ons als maatschappij schriftelijk 
in kennis te stellen van alle wijzigingen in omstandigheden 
in de grondslag van de verzekering. Indien deze termijn 
wordt overschreden en de hiervoor genoemde wijziging 
een premie-aanpassing ten gunste van u inhoudt zal geen 
premierestitutie worden verleend over de reeds verstreken 
periode.

•	 Op	deze	overeenkomst	is	uitsluitend	het	Nederlands	recht	
van toepassing.

Artikel 2 Wat is omvang van de dekking?

2.1 Algemeen
	 Op	het	polisblad	is	vermeld	welk	bedrag	bij	overlijden	van	een	

verzekerde is verzekerd. Als bij het afsluiten van de verzeke-
ring is gekozen voor indexatie dan staat dat op het polisblad 
vermeld. De verzekerde uitkering wordt in dat geval jaarlijks 
met het op het polisblad genoemde percentage geïndexeerd. 
De premie wordt tegelijk met de indexering aangepast con-
form de overeengekomen premietabel bij het afsluiten van de 
verzekering. U vindt de premietabel terug in uw offerte of 
raadpleeg uw adviseur. Deze jaarlijkse indexatie vervalt als:
•	 er	in	een	voorgaand	jaar	geen	gebruik	van	is	gemaakt;
•	 er	achterstand	is	in	de	premiebetaling;
•	 er	sprake	is	van	een	oorlogstoestand;
•	 de	verzekering	premievrij	is.

2.2 Een verzekerde komt te overlijden.
 Komt de verzekerde binnen een termijn van 2 jaar na de  

ingangsdatum van de verzekering te overlijden, anders dan 
ten gevolge van een ongeval, wordt er een uitkering gedaan 
ter grootte van de tot dan toe betaalde premies voor deze 
verzekerde. Na deze periode geldt dat in geval van overlijden 
van de verzekerde, die op het polisblad staat vermeld, het 
voor overlijden verzekerde bedrag aan de begunstigde wordt 
uitgekeerd, op voorwaarde dat u aan uw verplichtingen uit 
deze overeenkomst heeft voldaan. 

 Minderjarige kinderen van de verzekerde zijn gratis mee- 
verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

 Als een kind van verzekerde, ouder dan twee maanden, komt 
te overlijden dan wordt het verzekerd bedrag zoals vermeld 
op het polisblad tot een maximum van € 3.000,– uitgekeerd 
aan de begunstigde, op voorwaarde dat u aan uw verplich-
tingen uit deze overeenkomst heeft voldaan. Deze dekking 
geldt niet als er reeds een uitkering op een andere verzeke-
ring van een ouder of voogd van dit kind door ons is gedaan. 

 Als een kind van verzekerde vanaf 26 weken zwangerschap 
tot 2 maanden na de geboorte komt te overlijden dan wordt 
1/3 van het verzekerde bedrag zoals op het polisblad vermeld 
tot een maximum van € 3.000,– uitgekeerd aan de begun-
stigde, mits u aan uw verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst heeft voldaan. Deze dekking geldt niet als er 
reeds een uitkering op een andere verzekering van een ouder 
of voogd van dit kind door ons is gedaan.

2.3 Wat gebeurt er bij oorlog?
 Vanaf het tijdstip waarop in Nederland een actieve oorlogs-

toestand 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 tijdstip geldende afkoopwaarde.

 Deze bepalingen gelden niet als binnen zes maanden na  
beëindiging van de actieve oorlogstoestand, maar uiterlijk  
bij het opeisbaar worden van enig verzekerd bedrag respec-
tievelijk 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 plaatsvonden.

 Wij zullen uiterlijk negen maanden na het einde van het boek-
jaar waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd, op de 
groep verzekeringen waarop deze bepaling van kracht is, de 
reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uit-
betalen en de voor de toekomst opgelegde kortingen alsnog 
geheel of gedeeltelijk laten vervallen. Eén en ander voor  
zover de aan het eind van bedoeld boekjaar 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. 

 Wij stellen de tijdstippen van intreden en beëindiging van de 
oorlogstoestand vast. Gaat De Nederlandsche Bank tot vast-
stelling over, dan is deze bindend.
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2.4 Wat gebeurt er bij terrorisme?
 In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze 

voorwaarden is bepaald over gedekte risico’s en verzekerde 
bedragen geldt voor het risico van terrorisme het volgende. 
Overlijden	 als	 gevolg	 van	 terrorisme,	 kwaadwillige	 be- 
smetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of 
gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel  
gezamenlijk als afzonderlijk te noemen het ‘terrorismerisico’, 
is de uitkering/dekking beperkt tot een uitkering zoals om-
schreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
(NHT).

 De afwikkeling van een schademelding op grond van het  
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol  
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het clausuleblad 
terrorismedekking is gedeponeerd op 10 januari 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.terrorismeverzekerd.nl  
of www.nht.nl voor de tekst van het clausuleblad.

2.5 Welke nadere bepalingen gelden er?
 In de volgende gevallen geldt dat niet het verzekerd bedrag 

wordt uitgekeerd maar de afkoopwaarde van de verzekering 
op het moment van overlijden: 
•	 tijdens	of	als	gevolg	van	het	vervullen	van	niet-Nederland-

se	militaire	of	gewapende	dienst;
•	 als	 gevolg	 van	 atoomkernreacties	 en/of	 radioactiviteit,	

tenzij toegepast als medische behandeling van de ver- 
zekerde.

Artikel 3 Welke rechten heeft u?

•	 U	bent	bevoegd	aan	een	ander	persoon	al	uw	rechten	en	ver-
plichtingen over te dragen.

•	 U	bent	bevoegd,	gedurende	het	leven	van	de	verzekerde, een 
andere begunstigde aan te wijzen. Wij kunnen een aanwijzing 
of een wijziging afwijzen als de nakoming van de uitkeringsver-
plichting onredelijk bemoeilijkt wordt. De wijziging is tegen-
over ons pas van kracht nadat wij deze op het polisblad hebben 
aangetekend. Aanvaarding van de begunstiging is niet moge-
lijk. 

•	 U	heeft	het	recht	de	verzekering	te	beëindigen	of	af	te	kopen;	
de verzekering kan voor het einde van de overeengekomen 
premiebetalingstermijn niet premievrij gemaakt worden.

Artikel 4 Premiebetaling

In afwijking van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden 
Combipolis Particulieren geldt:
•	 dat	 de	 premie	 op	 de	 premievervaldag	 aan	 ons	 of	 uw	 ver- 

zekeringsadviseur	moet	zijn	voldaan;	
•	 dat	de	premiebetaling	eindigt	op	de	vooraf	overeengekomen	

einddatum premiebetaling of bij eerder overlijden van een  
verzekerde.

Artikel 5 U wilt de verzekering beëindigen?

U kunt gedurende het leven van de verzekerde de verzekering 
schriftelijk opzeggen. De beëindiging gaat in op de eerstkomende 
premievervaldatum rekening houdend met een opzegtermijn van 
minimaal één maand. 

Bij beëindiging van de verzekering zullen wij de afkoopwaarde 
vaststellen volgens onze actuariële methode. De afkoopwaarde 
van de verzekering wordt, na verrekening met afkoopkosten  
(€ 50,–) en verschuldigde maar niet-betaalde premies, aan u  
uitgekeerd, tegen verlening van finale kwijting en algehele  
decharge aan ons.

De verzekering wordt beëindigd op de datum waarop wij u schrif-
telijk hiervan op de hoogte stellen. Per die datum vervallen de 
rechten en verplichtingen van zowel u als ons.

Artikel 6 U wilt de verzekering belenen 
 of verpanden?

Het is niet mogelijk de verzekering te belenen of te verpanden.

Artikel 7 Welke bepalingen gelden er 
 bij een uitkering?

Wij zullen niet eerder overgaan tot het doen van de verzekerde 
uitkeringen(en) dan na ontvangst van de onderstaande stukken:
•	 een	 door	 ons	 vervaardigde	 en	 door	 de	 begunstigde onder- 

tekende uitkeringskwitantie en 
•	 een	uittreksel	uit	het	overlijdensregister	en	
•	 indien	van	toepassing	een	verklaring	van	erfrecht.

Wij hebben het recht nog verschuldigde premies, rente en kosten 
op de uitkering in mindering te brengen.
Als u een begunstigde heeft aangewezen die met naam op het 
polisblad staat vermeld, geschiedt de uitkering met in achtneming 
van de op het polisblad vermelde volgorde aan deze begunstig-
den. Als de begunstigde overlijdt voordat de uitkering waarvoor 
hij of zij is aangewezen door ons is uitgekeerd, treden zijn erf- 
genamen of rechtverkrijgenden in zijn plaats.
Voor zover geen begunstigde is aangewezen, geschiedt de uit-
kering met inachtneming van de volgorde van de begunstigden 
zoals omschreven in artikel 1.3 van deze voorwaarden ‘Wie is de 
begunstigde’.
Zijn er geen begunstigden, dan komt de uitkering automatisch 
aan ons toe.
Door ons is geen enkele uitkering verschuldigd als de verzekerde 
overlijdt ten gevolge van enig misdrijf, gepleegd door de begun-
stigde of waaraan de begunstigde medeplichtig is geweest, voor 
zover de uitkering de begunstigde ten goede zou komen.
Wij vergoeden geen rente over uitkeringen die worden gedaan na 
de datum van opeisbaarheid.
Het recht op een uitkering vervalt als deze niet is opgeëist over-
eenkomstig het bepaalde in dit artikel binnen 5 jaar na overlijden 
van de verzekerde.
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Artikel 8 Administratieve bepalingen

Alle belastingen geheven of te heffen op te betalen premies of op 
uit te keren bedragen, komen voor rekening van u respectievelijk 
de begunstigde. Alle kosten die na het tot stand komen van de 
verzekeringsovereenkomst ter uitvoering daarvan moeten worden 
gemaakt zijn voor rekening van u respectievelijk de begunstigde.

Artikel 9 Nadere omschrijvingen

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.

Ongeval
Plotseling en onverwacht geweld van buitenaf. Alleen dit geweld 
is de directe oorzaak van het lichamelijk letsel of overlijden van 
een verzekerde. Dat moet medisch kunnen worden vastgesteld.
Onder	ongeval	valt	ook:
•	 ongewild	binnenkrijgen	van	een	stof	of	voorwerp,	behalve	als	

het	gaat	om	ziektekiemen;
•	 acute	 vergiftiging.	Deze	 vergiftiging	 is	 niet	 veroorzaakt	 door	

ziektekiemen. En ook niet door het gebruik van een genees- of 
genotmiddel, behalve als de verzekerde hiervoor een voor-
schrift	van	een	arts	heeft;

•	 besmetting	door	ziektekiemen	als	gevolg	van	een	onvrijwillige	
val	in	het	water	of	een	andere	stof;

•	 wondinfectie,	bloedvergiftiging	of	een	andere	ziekte	die	ont-
staan is door het binnendringen van ziektekiemen. De ziekte is 
een	direct	gevolg	van	het	ongeval;

•	 een	complicatie	of	een	verergering	van	de	 invaliditeit	die	het	
directe gevolg is van de eerste hulp of de medisch noodzake-
lijke	behandeling	van	het	letsel;

•	 verdrinking,	verstikking,	bevriezing,	zonnesteek,	verbranding;
•	 uitputting,	verhongering,	uitdroging	of	zonnebrand	als	gevolg	

van geïsoleerd raken, zoals bij schipbreuk, noodlanding of een 
natuurramp;

•	 verstuiking,	ontwrichting	of	 scheuring	van	een	 spier	of	pees.	
Deze	is	plotseling	ontstaan.	Ook	kunnen	de	aard	en	plaats	van	
de	aandoening	medisch	worden	vastgesteld;

•	 lichamelijk	letsel	(inclusief	alles	wat	hiervoor	is	genoemd)	die	
de verzekerde opliep tijdens het redden van een mens, dier of 
zaak.

Verzekerde
Degene op wiens leven de verzekering is gesloten en die als  
zodanig op het polisblad is vermeld.
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