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Algemene verzekeringsvoorwaarden uitvaartverzekering 04-2020 

 

1. Verzekeringnemer 

Verzekeringnemer is degene met wie wij een 

verzekeringsovereenkomst hebben gesloten. 

Zijn of haar naam staat op de Polis als 

verzekeringnemer en is zo in onze  administratie 

opgenomen. De Verzekeringnemer wordt hierna 

ook aangeduid met “u”. 

2. Verzekerde 

Verzekerde is de persoon na wiens overlijden de 

Verzekerde som wordt uitgekeerd, zoals 

aangetekend op de Polis.  

3. Verzekeraar 

Levensverzekering Maatschappij De Onderlinge 

van 1719 U.A. is de verzekeraar,  hierna ook aan 

te duiden met “wij” en “ons”. 

4. Polis 

Het door ons ondertekende bewijs van de 

gesloten verzekeringsovereenkomst. 

5. Verzekerd bedrag 

Het bedrag dat uitgekeerd wordt na overlijden 

van de Verzekerde, zoals aangetekend op de 

Polis.  

6. Verzekering 

De verzekeringsovereenkomst die u met ons 

heeft gesloten en op grond waarvan u recht heeft 

op een uitkering bij overlijden van de 

Verzekerde. 

7. Ingangsdatum Verzekering en premiebetaling 

De dekking gaat in nadat wij u de Polis hebben 

toegestuurd en u de eerste premie aan ons heeft 

betaald. De opvolgende premies moeten telkens 

op de  eerste werkdag van de betaaltermijn 

(maand of jaar)  op onze bankrekening zijn 

bijgeschreven.  

8. Als u de Verzekering bij nader inzien toch niet 

wilt afsluiten 

Als u een Verzekering heeft afgesloten maar 

deze toch niet wilt, kunt u de Verzekering 

binnen dertig dagen na afgifte van de Polis met 

terugwerkende kracht zonder opgaaf van 

redenen schriftelijk opzeggen. Betaalde premie 

zal worden terugbetaald.  

9. Stoppen met premiebetaling 

Als u de premie niet langer kunt of wilt betalen, 

kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: 

a) de Verzekering blijft in stand, maar u hoeft 

geen verdere premies meer te betalen. De 

uitkering wordt verlaagd in overeenstemming 

met de al betaalde premies. Dit noemen we 

premievrij maken van de Verzekering; of 

b) de Verzekering wordt beëindigd en de 

opgebouwde afkoopwaarde wordt aan u 

uitgekeerd. Dit noemen we het afkopen van de 

Polis. De premievrije som en de afkoopwaarde 

worden volgens de gebruikelijke actuariële 

normen berekend.   

10. Achterstand in premiebetaling 

Wanneer u stopt met premiebetaling maar 

daarbij niet aangeeft dat u de Verzekering wilt 

afkopen of premievrij wilt maken, dan houden 

wij de Verzekering in stand zolang deze nog 

waarde heeft. Uit de aanwezige waarde betalen 

we de achterstallige premies, die we verhogen 

met 0,5% rente per maand. Daarna beëindigen 

wij de Verzekering geheel. Als u de 

achterstallige premies en rente alsnog voldoet 

kunnen we de polis weer in zijn oorspronkelijke 

staat terugbrengen.  

11. Overdracht rechten verzekeringnemer 

U kunt uw rechten en uw verplichtingen aan een 

ander overdragen.  

12. Wijzigen van de Verzekering 

Wijzigingen op de Polis worden pas van kracht, 

nadat wij deze hebben geaccepteerd en op de 

Polis hebben aangetekend. Dit geldt niet voor 

toepassing van art. [10]. 

13. Verlaagde uitkering  

De Uitkering wordt tot de afkoopwaarde  

verlaagd als de Verzekerde overlijdt in een van 

de volgende gevallen: 

a) door zelfmoord, gepleegd binnen één jaar na 

de ingangsdatum van de Verzekering, of 

b) doordat de Verzekerde in dienst is getreden 

bij een buitenlandse krijgsmacht of een andere 

buitenlandse gewapende organisatie of leger. 

14. Kosten 

Wij kunnen kosten in rekening brengen voor de 

uitvoering van de werkzaamheden zoals die 

genoemd worden in de 9 en 10. Ook is het 

mogelijk dat wij kosten moeten verrekenen 

doordat wettelijke of fiscale bepalingen ons 

daartoe verplichten. Deze kosten worden in alle 

gevallen verrekend met hetzij de opgebouwde 

reserve of de uitkering. 

15. Verzoek tot uitkering 

In geval van het overlijden van de Verzekerde 

zullen wij op uw verzoek een uitkering doen. 

Wij ontvangen daarbij van u graag: 

a) de polis;  

b) een opgave van de bankrekening waarop wij 

de uitkering moeten storten, en  
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c) een wettig bewijs van overlijden.  

In sommige gevallen moeten we meer 

documenten ontvangen voordat wij de uitkering 

kunnen overmaken.  

16. Uitkering gebruiken voor kosten uitvaart  

De uitkering mag alleen worden gebruikt voor 

het betalen van de kosten in verband met de 

uitvaart. De uitkering mag niet meer dan 10% 

met een maximum van € 500,= hoger zijn dan de 

daadwerkelijk kosten van de uitvaart. Als dat 

wel het geval is, zullen wij het meerdere 

gebruiken als koopsom voor een Verzekering 

ten gunste van de nabestaanden en/of 

rechthebbenden van de Verzekering.  

17. Kinderen 

a. Bij het sluiten van de Verzekering kunnen 

thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar 

worden meeverzekerd, indien zij aan de 

acceptatievoorwaarden voldoen. Het verzekerd 

bedrag is gelijk aan het verzekerd bedrag van de 

ouder(s). De extra premie voor de kinderdekking 

bedraagt € 1,= per maand, ongeacht het aantal 

kinderen. Als voor deze extra dekking is 

gekozen geldt: 

b. Indien wettige, onwettige, gewettigde en/of 

officieel geadopteerde kinderen van Verzekerde 

levenloos worden geboren na een zwangerschap 

van 20 weken of binnen 30 dagen na geboorte 

overlijden, dan zal ten behoeve van de uitvaart 

een bedrag van € 1.000, =  worden uitgekeerd. 

c. De dekking van kinderen onder de 

Verzekering van één van de ouders vervalt 

zonder waarde op de 18e verjaardag van het kind 

of als de Verzekering van de betreffende ouder 

wordt beëindigd, om welke reden dan ook.  

18. Verrekening achterstallige premies 

Bij uitkering of afkoop zullen kosten en 

eventuele achterstallige premies, vermeerderd 

met 0,5% voor iedere sinds de vervaldag 

verstreken  maand verrekend worden.  

19. Verzwijging 

Wanneer u bij het aanvragen van de Verzekering 

onware of onjuiste gegevens heeft opgegeven of 

wanneer u feiten heeft verzwegen die voor ons 

relevant zijn, kunnen wij besluiten een uitkering 

te weigeren zonder dat wij de betaalde premies 

terugbetalen. Relevant houdt in dit verband in 

dat wij de Verzekering niet of niet op dezelfde 

voorwaarden zouden hebben geaccepteerd als de 

juiste of ontbrekende gegevens op dat moment 

bij ons bekend waren geweest. 

 

 

20. Complete wijziging van premies en 

voorwaarden 

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen 

wij besluiten zowel de premies als deze 

polisvoorwaarden voor alle lopende 

Verzekeringen ineens te wijzigen. 

Uitzonderlijke omstandigheden zijn 

ontwikkelingen die naar het oordeel van de 

Verzekeraar het voortbestaan en daarmee de 

verplichtingen aan Verzekerden in gevaar 

brengen en waarbij andere beleidsmaatregelen 

ook geen oplossing brengen. Als we een beroep 

doen op dit artikel dan zullen wij u schriftelijk 

informeren over deze wijzigingen. 

Als u het eens bent met deze wijzigingen hoeft u 

ons daarover niet te informeren. Bent u het niet 

eens met de wijzigingen dan vragen wij u dat aan 

ons te melden binnen de in de mededeling 

genoemde termijn. U kunt dan de Verzekering 

beëindigen en wij zullen de afkoopwaarde aan u 

uitkeren.  

21. Privacybescherming 

Bij de aanvraag of wijziging van een 

Verzekering vragen wij u om 

persoonsgegevens. Deze worden door ons 

verwerkt om de verzekeringsovereenkomst 

goed uit te kunnen voeren.  Ook gebruiken we 

deze gegevens om fraude te bestrijden en te 

voorkomen. Op de verwerking van 

persoonsgegevens is de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking van toepassing. Voor 

verzekeraars geldt daarnaast de gedragscode 

‘Verwerking persoonsgegevens Financiele 

Instellingen’ van toepassing. Hierin worden de 

rechten en plichten van partijen bij de 

gegevensverwerking weergegeven. De 

volledige tekst van de gedragscode kunt u 

raadplegen via de website van het Verbond van 

Verzekeraars www.verzekeraars.nl.  

22. Klachtenprocedure 

Klachten vormen voor ons aanleiding onze 

dienstverlening te verbeteren. Hebt u klachten 

dan vragen wij u deze te melden aan ons. Dat 

kan per brief of mail (info@onderlinge1719.nl). 

Als u vindt dat aan uw klacht onvoldoende 

aandacht wordt besteed, kunt u de klacht 

voorleggen aan de Stichting KIFID, Postbus 

93257, 2509 AG Den Haag 

23. Nederlands recht 

Op deze Verzekering is het Nederlands recht van 

toepassing. 
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