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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1 Verzekeringnemer: de werkgever die de verzekeringsovereenkomst met de maatschappij

heeft gesloten ten behoeve van zijn werknemers (verzekerden).
2 Verzekerde: de verplicht krachtens de WAO verzekerde werknemer in dienst van

verzekeringnemer met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en een salaris boven
het maximaal premieplichtig WAO-loon, bij wiens arbeidsongeschiktheid uitkering wordt
verleend voor zover daarop krachtens de overeengekomen voorwaarden recht bestaat;

3 Maatschappij: Delta Lloyd Schadeverzekering NV.
4 Jaarloon: het jaarloon als gedefinieerd op het polisblad, waarvan de WAO-excedentrente

wordt afgeleid.
5 WAO-excedentrente: arbeidsongeschiktheidsrente als aanvulling op de WAO-uitkering.
6 WAO-uitkering: loondervingsuitkering WAO of vervolguitkering WAO.
7 Premiepercentage: de premie uitgedrukt in een percentage van de verzekerde WAO-

excedentrente.
8 Arbeidsongeschiktheid: ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, die geacht wordt

aanwezig te zijn indien en zolang verzekerde recht heeft op een uitkering krachtens de
WAO, alsmede gedurende de wachttijd van een jaar voorafgaand aan het recht op
uitkering krachtens de WAO, een en ander als vastgesteld door de bevoegde
uitvoeringsinstelling.

9 Arbeidsongeschiktheidsgeval: periode van arbeidsongeschiktheid. Voor het bepalen van
deze periode worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld indien zij elkaar
met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen. 

2 Afkortingen WAO = Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

1 Strekking van de Deze verzekering heeft ten doel in geval van arbeidsongeschiktheid een periodieke uitkering,
verzekering de WAO-excedentrente, te verlenen als aanvulling op de WAO-uitkering

2 Grondslag van de De door de verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde aan de maatschappij verstrekte
verzekering opgaven en gedane verklaringen vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en

worden geacht daarmee een geheel uit te maken.
Ingeval voornoemde opgaven en verklaringen in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig
blijken te zijn, alsmede ingeval van verzwijging van aan de verzekeringnemer of de
verzekerde bekende omstandigheden als bedoeld in de terzake doende wettelijke bepalingen,
heeft de maatschappij het recht zich op vernietigbaarheid van de overeenkomst te beroepen.

3 Aanbieding en aanvaarding Verzekeringnemer is verplicht al zijn werknemers die verplicht verzekerd zijn krachtens de
van verzekerden WAO met een jaarloon dat het maximale premieplichtige loon voor de WAO overschrijdt met

vermelding van geboortedatum, geslacht, functie en loongegevens ter verzekering bij de
maatschappij aan te bieden:
– bij aanvang van de verzekering;
– bij het aangaan van een dienstverband met een werknemer tegen een jaarloon boven het

maximale premieplichtige WAO-loon, binnen 30 dagen na het ingaan van het
dienstverband;

– bij het verlenen van een loonsverhoging aan een werknemer waardoor diens jaarloon het
maximale premieplichtige loon voor de WAO overschrijdt, binnen 30 dagen na ingang van
de loonsverhoging.

Zolang verzekeringnemer steeds volledig aan deze plicht heeft voldaan en dat desgevraagd
ook aantoont, is de maatschappij verplicht alle aangemelde werknemers te accepteren, mits
er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid op de ingangsdatum van de verzekering voor
een kandidaat-verzekerde. Voor diegene die op die datum geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt is gaat de dekking eerst in zodra betrokkene gedurende ten minste 
4 weken volledig arbeidsgeschikt is; zonodig wordt dit bij een claim achteraf vastgesteld 
en gecorrigeerd. 

4 Vaststelling van de De jaarrente wordt per verzekerde vastgesteld bij toetreding tot de verzekering, in de polis
verzekerde WAO-excedent vermeld en als volgt bepaald: het overeengekomen en op het polisblad vermelde percentage 
(jaar)rente van het jaarloon per 1 januari (dan wel de toetredingsdatum) onder aftrek van de maximale

loondervingsuitkering WAO op basis van dat jaarloon, rekening houdend met de per 1 januari
van dat jaar geldende wettelijke bedragen.
Voor 1 maart van elk daarop volgend jaar dient verzekeringnemer de nieuwe lonen per 
1 januari van alle verzekerden aan de maatschappij te melden; zolang verzekeringnemer 
aan deze verplichting en aan de verplichting om alle daarvoor in aanmerking komende
werknemers ter verzekering aan te melden steeds volledig heeft voldaan, is de maatschappij
verplicht om de verzekerde WAO-excedentrenten met terugwerkende kracht tot 1 januari aan
te passen op basis van de nieuwe salarissen en de per 1 januari van dat jaar geldende
wettelijke bedragen met de volgende uitzonderingen:
– als het jaarloon is gestegen met meer dan 15% ten opzichte van het voorgaande jaar

wordt het meerdere pas met 1 jaar vertraging in de jaarrente verwerkt;
– als een verzekerde op de wijzigingsdatum geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is gaat

een verhoging van de rente eerst in zodra betrokkene gedurende ten minste 4 weken
volledig arbeidsgeschikt is; zonodig wordt dit achteraf bij een claim vastgesteld en
gecorrigeerd.

Tussentijdse wijzigingen van salarissen en wettelijke bedragen leiden niet tot tussentijdse
aanpassing van de verzekerde WAO-excedentrente.

5 Uittreden van verzekerden De dekking voor een verzekerde eindigt:
1 zodra het dienstverband ophoudt te bestaan, in welk geval de beëindiging van de dekking

geschiedt onverminderd de rechten terzake van reeds ingetreden arbeidsongeschiktheid
met inachtname van het bepaalde in artikel 4.7. Verzekeringnemer is verplicht de maat-
schappij schriftelijk te informeren bij het einde van het dienstverband met een verzekerde
werknemer, binnen 30 dagen na de datum waarop het dienstverband is beëindigd;



2 op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
bereikt;

3 per datum van het overlijden van de verzekerde;
4 zodra een verzekerde niet meer verplicht verzekerd is krachtens de WAO.

6 Minimum aantal verzekerden Zodra het aantal op de polis verzekerde personen daalt tot minder dan 5 heeft de
maatschappij het recht de premie te heffen overeenkomstig de dan bij de maatschappij
geldende tarieven voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

7 Eigen-risicotermijn Indien een eigen-risicotermijn is overeengekomen is deze op het polisblad vermeld. De
eigen-risicotermijn is de periode waarover de verzekerde wel recht heeft op een WAO-
uitkering maar nog geen recht heeft op uitkering van een WAO-excedentrente. Deze termijn
gaat in op de dag dat de verzekerde recht heeft op een WAO-uitkering.

Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen

Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid, welke is ontstaan, bevorderd of
verergerd:

1 door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende;
2 hetzij direct, hetzij indirect, door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-

landse onlusten, oproer of muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 
2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is
gedeponeerd onder nummer 136/1981.

Voorts bestaat geen recht op uitkering:

3 indien een arbeidsongeschiktheidsgeval begint binnen 1 jaar nadat de verzekering voor de
betreffende verzekerde is aangevangen en de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, bevor-
derd of verergerd door enige aandoening, ziekte of gebrek die bestond bij aanvang van de
verzekering voor deze verzekerde;

4 voor arbeidsongeschiktheid welke is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met 
betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die zich overeenkomstig
hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn
om ge-bruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschap-pelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er
een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, ge-bruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. Onder
‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een
schip;

5 indien verzekerde of verzekeringnemer enige verplichting op grond van deze voorwaarden
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad;

6 indien verzekerde of verzekeringnemer opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of laat ver-
strekken; in dat geval vervalt definitief elk recht op uitkering krachtens deze verzekering.

Artikel 4 Schade

1 Verplichtingen bij De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid:
arbeidsongeschiktheid

1 binnen drie maanden aan de maatschappij mededeling te doen van de ontstane
arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde formulier van aangifte;

2 zich desgevraagd op kosten van de maatschappij door een door de maatschappij
aangewezen arts te laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken;

3 al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat hij kan terugkeren in het arbeidsproces
waaronder medewerking verlenen aan het reïntegratieproces en alles na te laten wat zijn
reïntegratie zou kunnen vertragen of verhinderen;

4 alle door de maatschappij nodig geoordeelde gegevens, waaronder de originele
uitkeringsbescheiden van de WAO, terstond te verstrekken of te doen verstrekken aan de
maatschappij of aan door haar aangewezen medische en andere deskundigen en daartoe
de nodige machtigingen te verlenen; voorts geen feiten of omstandigheden, die voor de
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn, te
verzwijgen, dan wel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;

5 de maatschappij schriftelijk te informeren over wijzigingen in het
arbeidsongeschiktheidspercentage en/of het uitkeringspercentage krachtens de WAO,
onder overlegging van de uitkeringsbescheiden van de WAO. Deze schriftelijke melding
dient binnen 30 dagen na de bedoelde wijziging plaats te hebben, ongeacht of verzekerde
al dan niet beroep aantekent;

6 aan de verzekeraar alle informatie te verschaffen en hulp te bieden om de uitkering te
verhalen indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een aansprakelijke derde.

De verzekeringnemer is gehouden:

1 verzekerde op zijn verplichtingen te wijzen en de onder 1,3,4,5 en 6 genoemde
verplichtingen te voldoen voorzover verzekerde daaraan niet heeft voldaan;

2 in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van verzuim-
begeleiding en reïntegratie waaronder het aanleggen van een reïntegratieverslag, het
aanbieden van passende arbeid of het helpen bij het vinden van passend werk bij een
andere werkgever;

3 in het geval van een geschil met de werknemer over de mate van arbeidsongeschikheid of
de mogelijkheden tot reïntegratie, verplicht een second opinion aan te vragen bij het UWV.



2 Vaststelling van de uitkering De uitkering bedraagt op jaarbasis, indien en zolang de WAO-uitkering is gebaseerd op een
arbeidsongeschiktheid van:

80 –100%   : 100  % van de verzekerde WAO-excedentrente;
65 – 80%   : 72,5% van de verzekerde WAO-excedentrente;
55 – 65%   : 60   % van de verzekerde WAO-excedentrente;
45 – 55%   : 50   % van de verzekerde WAO-excedentrente;
35 – 45%   : 40   % van de verzekerde WAO-excedentrente;
25 – 35%   : 30   % van de verzekerde WAO-excedentrente;
15 – 25%   : 20   % van de verzekerde WAO-excedentrente.

Indien en zolang de verzekerde geen recht heeft op uitbetaling van zijn WAO-uitkering of
slechts recht heeft op uitbetaling van een gedeelte daarvan, zal de maatschappij de WAO-
excedentrente niet, respectievelijk in gelijke mate uitbetalen.

Voor de vaststelling van de uitkering wordt uitgegaan van de hoogte van de WAO-
excedentrente zoals die gold op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

In geval van overlijden wordt een lopende uitkering beëindigd per de datum dat de WAO-
uitkering wordt beëindigd.

De uitkering eindigt in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de
overeengekomen eindleeftijd bereikt.

3 Betaling van de uitkering Met inachtneming van het in deze polis bepaalde is terzake van volledige arbeidsongeschikt-
heid verzekerd een van dag tot dag verkregen wordende periodieke uitkering, welke per dag
1/365 gedeelte van de WAO-excedentrente bedraagt; bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
een deel daarvan overeenkomstig de uitkeringspercentages genoemd in artikel 4.2. 
De berekening van de door de maatschappij verschuldigde termijnen geschiedt telkens over
een periode van een maand. De uitbetaling van de verschuldigd geworden termijnen zal zo
spoedig mogelijk na het verstrijken van deze periode plaatsvinden.

Bij beëindiging van de arbeidsongeschiktheid zal de berekening van de door de maatschappij
verschuldigde uitkering zo spoedig mogelijk na de dag, waarop die beëindiging aan de
maatschappij bekend is geworden, geschieden. De uitbetaling van deze laatste verschuldigde
termijn vindt zo spoedig mogelijk hierna plaats.

4 Klimmende uitkering Indien uit het polisblad blijkt dat dit is overeengekomen, zal de WAO-excedentrente, zolang
deze wordt uitgekeerd, op de eerste januari volgend op de ingangsdatum van de uitkering
krachtens de WAO en vervolgens elk jaar op 1 januari, samengesteld stijgen met het op het
polisblad vermelde percentage.

5 Verjaring Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 verjaart ieder recht op uitkering indien de
arbeidsongeschikheid niet binnen 1 jaar nadat de werknemer voor het eerst recht heeft
gekregen op een WAO-uitkering aan de maatschappij is gemeld.

6 Vervaltermijn Ieder recht van de verzekeringnemer of de verzekerde ten opzichte van de maatschappij
terzake van een vordering vervalt een jaar nadat de maatschappij haar standpunt bekend
heeft gemaakt, tenzij de verzekeringnemer c.q. de verzekerde binnen dit jaar het standpunt
heeft aangevochten en dit schriftelijk aan de maatschappij kenbaar heeft gemaakt. 

7 Recht op uitkering na Indien de verzekering in zijn geheel of voor één verzekerde wordt beëindigd, geschied zulks 
beëindiging van de onverminderd de rechten terzake van reeds ingetreden arbeidsongeschiktheid voor zolang 
verzekering deze ononderbroken voortduurt, met dien verstande dat daarna:

1 onder de WAO wordt verstaan de wet zoals deze onmiddellijk voor de datum van de
beëindiging luidde;

2 een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid uitsluitend in aanmerking wordt
genomen voor zover deze leidt tot indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse.

Artikel 5 Premie

1 Premiebetaling De premie is verschuldigd door de verzekeringnemer voor alle verzekerde WAO-
excedentrenten tezamen. De verzekeringnemer is verplicht de premie en de kosten bij
vooruitbetaling te voldoen binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd zijn geworden. 
De dekking eindigt, zonder dat ingebrekestelling nodig is, zodra de verzekeringnemer weigert
de premie en de kosten te betalen of de bovengenoemde termijn is verstreken zonder dat 
de premie en de kosten zijn betaald. De verzekeringnemer blijft verplicht de premie en de
kosten te voldoen. 
De dekking gaat weer in de dag volgend op die waarop de premie en de kosten door de
maatschappij zijn ontvangen en aangenomen, maar niet voor arbeidsongeschiktheid welke is
ingetreden, ontstaan of veroorzaakt in de periode waarin geen dekking bestond. Tijdens de
periode waarin geen dekking bestaat is de maatschappij bevoegd de verzekering zonder
inachtneming van een opzeggingstermijn op een nader door haar te bepalen tijdstip te
beëindigen. Indien op deze verzekeringsovereenkomst de Pensioen- en spaarfondsenwet van
toepassing is, zal bovenbedoeld einde van de dekking of de verzekering niet eerder ingaan
dan per de datum aangegeven in artikel 6.9.

2 Jaarlijkse naverrekening De per premievervaldatum in rekening gebrachte premie is een voorschotpremie op basis van
de op dat moment verzekerde WAO-excedentrenten. Na ontvangst van de daarvoor benodigde
gegevens worden de WAO-excedentrenten aangepast en vindt naverrekening plaats. Indien
verzekeringnemer de gegevens niet tijdig verschaft heeft de maatschappij het recht de
voorschotpremie met 25% te verhogen en dan als definitieve premie te beschouwen.

3 Nieuwe werknemers/ Voor nieuwe verzekerden is premie verschuldigd vanaf het moment van toetreden. 
uittredende werknemers Bij uittreden van een verzekerde wordt pro-rata restitutie van de betaalde premie verleend.

Verrekening van deze te betalen dan wel te restitueren premie vindt ten hoogste tweemaal per
jaar plaats.



4 Vrijstelling van premie- Zolang ten behoeve van een verzekerde krachtens de polis een uitkering wordt verleend, 
betaling in verband met heeft de verzekeringnemer recht op vrijstelling van het voor deze verzekerde verschuldigde
arbeidsongeschiktheid deel van de premie en wel over dat gedeelte van de jaarrente dat wordt uitgekeerd.

5 Jaarlijkse aanpassing Het premiepercentage wordt door de maatschappij jaarlijks na ontvangst van de benodigde
premiepercentage gegevens opnieuw vastgesteld op basis van de samenstelling van het verzekerdenbestand en

de verzekerde WAO-excedentrenten, waarna verzekeringnemer over het nieuwe percentage
wordt geïnformeerd. Het nieuwe percentage geldt met ingang van de eerstvolgende hoofd-
premievervaldatum. Indien het premiepercentage met meer dan 15% toeneemt heeft 
verzekeringnemer het recht de verzekering per de eerstvolgende hoofdpremievervaldatum 
te beëindigen, mits hij de maatschappij daarom schriftelijk verzoekt binnen 2 maanden na
ontvangst van de mededeling inzake het nieuwe percentage.

Artikel 6 Pensioen- en spaarfondsenwet

Indien op deze verzekeringsovereenkomst de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing
is geldt het volgende:
1 de toegezegde WAO-excedentrente is de verzekerde als begunstigde of bevoordeelde

aangewezen. De maatschappij zal onder haar verantwoordelijkheid de uitkeringen aan de
verzekeringnemer doen, waarbij deze zich tegenover de maatschappij verplicht de
uitkeringen, onder aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting en andere verplichte
inhoudingen, onmiddellijk door te betalen aan de verzekerde;

2 de met de pensioentoezegging corresponderende rechten, voortvloeiende uit de
verzekering, kunnen door de verzekeringnemer niet worden afgekocht, beleend of in pand
gegeven. In het algemeen kan door de verzekeringnemer geen enkele handeling worden
verricht, waardoor een ander dan de begunstigde of bevoordeelde enige aanspraak op de
bedoelde rechten zou kunnen maken;

3 de rechten, welke voor de verzekeringnemer voortvloeien uit de verzekering, kunnen door
hem niet worden overgedragen aan een ander dan de verzekerde zelf;

4 de met de pensioentoezegging corresponderende rechten, voortvloeiende uit de
verzekering kunnen door de verzekerde niet worden overgedragen, afgekocht, beleend of
in pand gegeven. 
In het algemeen kan door de verzekerde geen enkele handeling worden verricht, waardoor
een ander enige aanspraak op de bedoelde rechten zou kunnen maken. Een en ander is
wel toegestaan voor zover beslag op pensioen ingevolge artikel 32, eerste lid, van de
Pensioen- en spaarfondsenwet is toegelaten;

5 de maatschappij licht de verzekerde op diens verzoek in omtrent de aanspraken, welke
door de verzekerde aan de verzekering kunnen worden ontleend, tenzij de verzekering-
nemer zelf hem terzake inlichtingen verstrekt;

6 de maatschappij verstrekt een bewijsstuk terzake van de bestaande aanspraken aan de
verzekerde bij de ingang van de WAO-excedentuitkering;

7 de maatschappij verstrekt aan de verzekeringnemer voor het eerst per de ingangsdatum
van de verzekering, en vervolgens telkens wanneer en voor zover wijziging heeft
plaatsgevonden, alsmede, desgevraagd, aan de verzekerde een schriftelijke opgave van 
de hoogte van de WAO-excedentrente;

8 wanneer de verschuldigde premie door de verzekeringnemer niet of niet geheel binnen een
maand na afloop van de in artikel 3a lid 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet genoemde
termijnen is voldaan, heeft de verzekeringnemer de wettelijke plicht de verzekerden, wier
aanspraak wordt getroffen door het achterwege blijven van de betaling, schriftelijk binnen
drie maanden na afloop van de in dit lid genoemde termijn van een maand in te lichten;

9 de maatschappij zal de verzekering niet eerder beëindigen dan een maand na het tijdstip
waarop de melding aan de verzekerden uiterlijk had moeten plaatsvinden.

Artikel 7 Looptijd van de verzekering

De verzekering is aangegaan tot de op het polisblad vermelde einddatum en wordt telkens
voor de op het polisblad vermelde periode stilzwijgend verlengd, tenzij de verzekeringnemer
de verzekering heeft opgezegd. 
Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van ten
minste twee maanden. Van de zijde van de maatschappij is deze verzekering onopzegbaar,
behalve in die gevallen vermeld in deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 8 Wijziging van het risico

1 Meldingsplicht De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij direct te informeren indien:
1 activiteiten van verzekeringnemer of de functie van een of meer verzekerden zodanig

worden gewijzigd dat er sprake is van een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico;
2 een verzekerde gedurende een periode van langer dan 12 maanden werkzaamheden

buiten Nederland gaat verrichten.

2 Consequenties In geval van risicowijziging als hiervoor omschreven, alsmede indien de WAO of andere
sociale verzekeringen dusdanig worden gewijzigd dat hierdoor de mogelijke uitkeringsplicht
van de maatschappij wordt geraakt, heeft de maatschappij het recht premie en voorwaarden
te herzien.

Artikel 9 Wijziging van premie en/of voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen van
de bij haar lopende verzekeringen en bloc te wijzigen. 
Behoort deze verzekering tot zo een groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie
en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en
wel op een door haar te bepalen datum.
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te
hebben ingestemd, tenzij hij binnen de in de kennisgeving genoemde termijn schriftelijk het
tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering per de datum in de
kennisgeving door de maatschappij genoemd. 



De mogelijkheid tot weigering geldt niet indien:
1 de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of

bepalingen;
2 de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Tevens heeft de maatschappij het recht om per, de op het polisblad vermelde, contracts-
vervaldatum de premie van deze verzekering aan te passen indien het schadeverloop daartoe
naar haar mening aanleiding geeft. De maatschappij dient een dergelijke aanpassing ten
minste 3 maanden voor de contractsvervaldatum aan de verzekeringnemer te melden; indien
verzekeringnemer de aanpassing weigert wordt de verzekering per de contractsvervaldatum
beëindigd.
Het bovenstaande heeft geen betrekking op wijziging van de premie voortvloeiende uit de
artikelen 2 en 5.

Artikel 10 Algemene informatie

1 Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

2 Persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden
door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoons-
gegevens Verzekeringsbedrijf’ van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverstrekking weegegeven. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

3 Toepasselijk recht en Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
klachteninstanties Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot 

de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.


