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Definities
In deze polis wordt verstaan onder:
De maatschappij
axent nabestaandenzorg N.V., gevestigd te Groningen
Verzekeringnemer
Degene, die de verzekeringsovereenkomst met de maatschappij
heeft gesloten, of diens rechtverkrijgende(n). Verzekeringnemer
dient op moment van ingang van de verzekering in
Nederland woonachtig te zijn en aldaar opgenomen in het
bevolkingsregister van diens woonplaats.
Verzekerde
De persoon op wiens leven de verzekering gesloten is.
Verzekerde dient op moment van ingang van de verzekering
in Nederland woonachtig te zijn en aldaar opgenomen in het
bevolkingsregister van diens woonplaats.
Verzekering
axent uitvaartkostenplan tegen premiebetaling.
Polisverjaardag
De datum die telkens een vol aantal jaren na de oorspronkelijke
ingangsdatum van de verzekering ligt.
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Grondslag van de verzekering
De verzekering is gebaseerd op de door of namens de
verzekeringnemer en de verzekerde gedane opgaven.
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Rechten van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer heeft het recht:
a. de begunstigden aan te wijzen en de begunstiging te wijzigen; 8.3
b. de rechten uit de verzekering aan een derde over te dragen;
c. de verzekering door opzegging te beëindigen;
9.
d. de verzekering premievrij te maken;
9.1
e. de verzekering af te kopen.
Begunstiging
De verzekeringnemer heeft het recht begunstigden aan te wijzen
en de begunstiging te wijzigen.
Wijziging van de begunstiging is niet meer mogelijk ten aanzien
van een opvorderbaar geworden kapitaal.
Begunstigden
Recht op uitkering heeft de begunstigde die in leven is of bestaat
op het tijdstip van opvorderbaar worden van een uitkering en die
dan overeenkomstig de in de begunstiging aangegeven volgorde
als eerste voor die uitkering in aanmerking komt.
Zijn als begunstigden aangewezen de kinderen van een met
naam of kwaliteit aangegeven ouder, dan worden daaronder
verstaan de kinderen die in de zin van het Burgerlijk Wetboek
tot die ouder in een familierechtelijke betrekking staan; onder
kinderen worden mede begrepen de afstammelingen van
vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling.
Indien erfgenamen als begunstigden zijn aangewezen, delen
zij onderling in de verhouding, waarin zij tot de nalatenschap
zijn geroepen. Onder erfgenamen worden tevens begrepen de
rechtsopvolgers onder algemene titel.
Uitoefening van rechten en geldigheid rechtshandelingen
De uitoefening van rechten die aan de verzekering worden
ontleend, geschiedt tegenover de maatschappij schriftelijk;
deze kan inlevering van de polis verlangen. Wijziging van de
begunstiging en andere handelingen waardoor rechten uit de
verzekering aan derden worden toegekend, gelden (ongeacht
de rechtsgeldigheid tussen partijen) tegenover de maatschappij
alleen indien een schriftelijke, naar behoren getekende,
kennisgeving op het hoofdkantoor is ontvangen.
De maatschappij zal hiervan een bevestiging van ontvangst
afgeven.
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Premiebetaling
De premie is verschuldigd tot de datum als aangegeven op de
polis, met inachtneming van artikel 11.
De eerste premie dient uiterlijk één maand na ontvangst van de
polis te worden voldaan. Indien sedert de vervaldatum van de
laatst vervallen premie drie maanden zijn verstreken en de
premie na het verstrijken van te voren vermelde periode nog
niet is voldaan, wordt de verzekering omgezet in een premievrije
polis, indien daarvoor voldoende waarde aanwezig is.
Is het genoemde in artikel 7.2 niet het geval dan vervalt de
verzekering en wordt eventuele afkoopwaarde beschikbaar
gesteld aan de verzekeringnemer. Hetgeen uit hoofde van
onbetaald gebleven premies verschuldigd is, zal worden
verrekend.
Indien premiebetaling wordt hervat binnen een periode van 3
maanden na de toepassing van artikel 7.3, zal de oorspronkelijke
dekking niet eerder ingaan dan na de ontvangst door de
maatschappij van de verschuldigde premies. Na deze periode
van 3 maanden is herstel van de oorspronkelijke dekking niet
meer mogelijk zonder gezondheidswaarborgen.
Afkoop
De verzekeringnemer kan de verzekering door afkoop doen
beëindigen.
Voor de vaststelling van de afkoopwaarde wordt uitgegaan van
de wiskundige reserve waarbij rekening wordt gehouden met de
eerste kosten.
Hetgeen uit hoofde van onbetaald gebleven premies is
verschuldigd, zal met de afkoopwaarde worden verrekend.
Premievrijmaking
De verzekeringnemer kan de verzekering zonder verdere
premiebetaling voortzetten, indien de verzekering een premievrije
waarde van tenminste ` 227,- heeft. De verzekering wordt dan
voortgezet voor een verminderd en gelijkblijvend bedrag.
De overrentewinstdeling zoals omschreven in artikel 13 blijft van
kracht. Voor de vaststelling van de premievrije waarde wordt
uitgegaan van de wiskundige reserve waarbij rekening wordt
gehouden met de eerste kosten.
Indien de verzekering geen of een premievrije waarde kleiner dan
` 227,- heeft, wordt deze vanaf de vervaldatum van de eerste
niet betaalde premie, als beëindigd beschouwd.
Hetgeen uit hoofde van onbetaald gebleven premies verschuldigd
is, zal worden verrekend.
De maatschappij behoudt zich het recht voor, in verband
met een minimale hoogte van het verzekerde bedrag na
premievrijmaking, de verzekering eenzijdig te beëindigen onder
uitbetaling van de aanwezige afkoopwaarde.
Levenloos geboren kind
Indien bij de maatschappij op het leven van minstens één van
beide ouders een verzekering tegen premiebetaling bestaat welke
tenminste 3 maanden van kracht is geweest en waarvoor geen
achterstand in de premiebetaling bestaat, wordt een uitkering
verstrekt tot het laagste verzekerd kapitaal met een maximum
van ` 1.500,- :
a. voor ieder levenloos geboren kind, ouder dan 23 weken;
b. voor ieder kind dat binnen 3 maanden na de geboorte
overlijdt en dat zelf nog niet bij de maatschappij is verzekerd.
Uitbetaling vindt plaats, nadat aan de maatschappij één van de
volgende stukken is overgelegd:
a. de akte van overlijden en/of;
b. een verklaring van een arts, waarin wordt aangegeven hoe
oud de vrucht is.
Indien de verzekering voortijdig premievrij is gemaakt, vervalt de
in artikel 10.1 vermelde extra verzekering.
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17.
Slotbepaling
Vrijstelling van premiebetaling bij overlijden
17.1 Indien de verzekeringnemer om welke reden dan ook niet
Bij overlijden van een verzekerde, die in een gezin als ouder
tevreden is over de polis, mag de verzekeringnemer deze binnen
kan worden aangemerkt, wordt volledige vrijstelling van
30 dagen na ontvangst van de polis zonder enige verplichting
premiebetaling verleend voor de overige in het gezin lopende
terugsturen. De maatschappij zal de eventueel reeds betaalde
axent uitvaartkostenplannen en axent begrafeniskostenpolissen
premie direct en volledig terugbetalen.
waarvan het verzekerde bedrag lager is dan of gelijk is aan
17.2 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de
het verzekerde bedrag van de overleden verzekerde; is het
Directie van de maatschappij.
eerstbedoelde verzekerde bedrag hoger, dan wordt de vrijstelling
van premiebetaling voor een evenredig deel verleend. De
verplichting tot premiebetaling voor de verzekeringen op het
Wet Bescherming Persoonsgegevens
leven van de kinderen herleeft echter op hun 18 jarige leeftijd.
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte
De overrentewinstdeling zoals omschreven in artikel 13 blijft
persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsvan kracht.
gegevens zullen door axent nabestaandenzorg N.V. worden
Onder vrijstelling van premiebetaling wordt niet verstaan
verwerkt ten behoeve van het aangaan of uitvoeren van overeenvoortijdig of contractueel premievrij maken.
komsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met
inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en om
Werelddekking / repatriëring
de dienstverlening van de axent groep uit te breiden. Op deze
In het geval van overlijden van de verzekerde in het buitenland
verwerking is de gedragscode van de brancheorganisatie van
betaalt de maatschappij de kosten van repatriëring vanuit het
toepassing.
buitenland naar de woonplaats van de overledene.
Indien er recht bestaat op uitkering of vergoeding van schade
Klachtenbehandeling
op grond van een andere verzekering of voorziening, kan op
- Deze verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan met
vergoeding krachtens deze werelddekking geen aanspraak
axent nabestaandenzorg N.V.
worden gemaakt. In een dergelijk geval zal uitsluitend dat bedrag
- Voor klachten en geschillen die betrekking hebben op
voor vergoeding in aanmerking komen dat het bedrag te boven
de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze
gaat, waarop elders aanspraak gemaakt kan worden.
verzekeringsovereenkomst kunt u zich wenden tot de directie
De uitkering uit hoofde van deze werelddekking tast het
van axent nabestaandenzorg N.V.
verzekerd kapitaal niet aan.
- Bent u niet tevreden met onze beslissing, dan kunt u binnen
De in artikel 12.1 vermelde extra verzekering vervalt indien de
3 maanden na heden de zaak voorleggen aan de Stichting
verzekering voortijdig premievrij is gemaakt, de verzekering
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
premievrij is geworden door het bereiken van de contractuele
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (telefoon 0900 – 355 22 48)
einddatum premiebetaling of wanneer de verzekerde de leeftijd
website: www.kifid.nl.
van 80 jaar heeft bereikt.
- Binnen dit instituut zijn werkzaam de Ombudsman Financiële
Dienstverlening en de Geschillencommissie Financiële
Winstdeling
Dienstverlening. Het KiFiD behandelt uitsluitend klachten van
Op de verzekering is overrentewinstdeling van toepassing. Het
particulieren. Het staat u overigens vrij, hetzij direct, hetzij na
aandeel in de winst wordt afgeleid van de te behalen overrente
behandeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening,
op te beleggen gelden. Onder overrente wordt verstaan het
de zaak voor te leggen aan de rechter.
door axent nabestaandenzorg N.V. behaalde rendement op haar
- Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht
vastrentende beleggingen, voorzover dit de minimum-interest,
van toepassing.
zijnde 5%, te boven gaat. Elke drie jaar op de polisverjaardag,
voor het eerst drie jaar na de ingangsdatum, wordt het
beschikbare winstaandeel aangewend voor verhoging van het
verzekerde bedrag.
Deze verzekering is afgesloten onder de wet- en regelgeving zoals die
Na de winsttoekenning wordt de verzekeringnemer op de
luidt op de ingangsdatum van deze verzekering. Wijzigingen hierin
hoogte gesteld van het tot dan toe bereikte resultaat van de
kunnen van invloed zijn op de wijze waarop de (uitkering uit hoofde
overrentewinstdeling.
van de) verzekering wordt behandeld. In beginsel geldt nieuwe wet- en
Uitbetaling opeisbare bedragen
Uitkering aan de begunstigde vindt plaats, nadat aan de
maatschappij de volgende stukken zijn overgelegd:
a. de akte van overlijden;
b. de originele polis.
Hetgeen uit hoofde van onbetaald gebleven premies verschuldigd
is, wordt met de uitkering verrekend.
Elke vordering op de maatschappij vervalt vijf jaar na de dag van
opeisbaarheid.

15.
15.1

Beperking recht op vergoeding
Bij overlijden van de verzekerde wordt maximaal ter beschikking
gesteld een bedrag gelijk aan de voor de verzekering betaalde
premies:
a. indien deze overlijdt binnen één jaar na aangaan van de
verzekering door zelfmoord of door een poging daartoe;
b. indien deze overlijdt als gevolg van oorlog of georganiseerde
gewapende strijd.
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Onjuiste informatie
Verzwijging van gegevens door of namens de verzekeringnemer
of de verzekerde of het verstrekken van onjuiste gegevens maakt
de verzekering nietig. De verzekeraar kan de verzekering
evenwel (zo nodig aangepast) laten voortbestaan, indien wordt
aangetoond dat de verzekeringnemer en de verzekerde bij het
doen van hun opgaven niet beter wisten en evenmin beter
behoorden te weten.

regelgeving vanaf de datum van inwerkingtreding ook voor op dat
moment lopende overeenkomsten, tenzij een overgangsregeling wordt
getroffen die voorziet in een eerbiedigende werking op basis van de ten
tijde van het afsluiten van de verzekering geldende wet- en regelgeving.
Hoewel dit in het verleden regelmatig het geval is geweest, is niet bij
voorbaat zeker dat dit bij toekomstige wijzigingen ook zo zal zijn.

