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Begripsomschrijvingen

W.A.Z.: Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zelfstandigen.
W.A.O.: Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel 1. Premievrijstelling

1.1. Recht op premievrijstelling bij volledige
arbeidsongeschiktheid van de verzekeringnemer
bestaat indien het pakket bestaat uit minstens vier
lopende verzekeringen, waarvan tenminste twee
hoofdverzekeringen. Dit recht gaat in op het moment
dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid
zoals dat gedefinieerd is in artikel 2.

1.2. Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt
de gesommeerde premie van alle bij het pakket
behorende verzekeringen vrijgesteld van betaling indien
en zolang er sprake is van volledige
arbeidsongeschiktheid van de verzekeringnemer.

Buiten beschouwing wordt gelaten
arbeidsongeschiktheid of toename van
arbeidsongeschiktheid:
a. die is ingetreden voor aanvang van de verzekering

of die met zo'n arbeidsongeschiktheid
samenhangt;

b. die is ingetreden op of na de 60e verjaardag van de
verzekeringnemer;

c. die is ingetreden vóór de 17e verjaardag van de
verzekeringnemer of die met zo'n
arbeidsongeschiktheid samenhangt.

1.3. De vrijstelling heeft betrekking op de premies van
de verzekeringen die deel uitmaken van het pakket.  De
hoogte van de vrijstelling is gelijk aan de pakketpremie
van de eerste premievervaldag die volgt op het moment
waarop het recht op premievrijstelling verkregen is.

Niet tot het bedrag van de premievrijstelling wordt
gerekend:
de premie van de verzekeringen die 52 weken voor het
verkregen recht op premievrijstelling geen deel
uitmaakten van het pakket;
a. de meerpremie als gevolg van wijzigingen van de

verzekeringvorm die hebben plaatsgevonden in de
52 weken voordat het recht op premievrijstelling
verkregen is;

b. de meerpremie als gevolg van wijzigingen in de
verzekerde sommen van ongevallenverzekeringen
die hebben plaatsgevonden in de 52 weken voordat
het recht op premievrijstelling verkregen is.

Artikel 2. Volledige arbeidsongeschiktheid

Volledige arbeidsongeschiktheid wordt geacht
aanwezig te zijn indien en zolang de verzekeringnemer
recht heeft op een uitkering krachtens de
W.A.Z./W.A.O. op grond van een
arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of hoger.
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

Artikel 3. Ingang premievrijstelling

3.1. De premievrijstelling gaat in op de premievervaldag
volgend op de dag met ingang waarvan de
verzekeringnemer recht heeft gekregen op een uitkering
krachtens de W.A.Z./W.A.O. als bedoeld in artikel 2.

3.2. Premierestitutie wordt verleend tot maximaal 12
maanden terug, gerekend vanaf het moment dat de
maatschappij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de
volledige arbeidsongeschiktheid en mits aan alle
overige voorwaarden is voldaan.

Artikel 4. Vaststelling

4.1. Vaststelling van het recht op premievrijstelling
geschiedt aan de hand van door de verzekeringnemer
te overleggen bescheiden, waaruit blijkt, dat de
verzekeringnemer recht heeft op een uitkering
krachtens de W.A.Z./W.A.O. op grond van een
arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of hoger.

4.2. De verzekeringnemer machtigt de maatschappij tot
het opvragen van alle ' voor de duur en mate van
volledige arbeidsongeschiktheid relevante gegevens bij
de desbetreffende instanties.

Artikel 5. Beëindiging premievrijstelling

Met ingang van de eerstkomende premievervaldatum na
het bereiken van de 60-jarige leeftijd, dan wel nadat de
verzekeringnemer het recht heeft verloren op een
uitkering krachtens de W.A.Z./W.A.O. op grond van
een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of
hoger, is wederom premie verschuldigd.

Een vrijstelling eindigt voorts per de dag, met ingang
waarvan de verzekeringnemer ondanks zijn volledige
arbeidsongeschiktheid een hoger arbeidsinkomen
geniet, dan vergelijkbare, lichamelijk en geestelijk
gezonde personen met soortelijke opleiding met arbeid
gewoonlijk verdienen.
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Onder arbeidsinkomen worden mede begrepen
uitkeringen uit (sociale) verzekeringen ter vervanging
daarvan.

Artikel 6. Uitsluitingen

6.1. Geen vrijstelling van premiebetaling wordt verleend,
voor volledige arbeidsongeschiktheid welke geheel of
ten dele, direct of indirect, is ontstaan, bevorderd of
verergerd:
a. Door opzet of grove schuld van de

verzekeringnemer of van iemand die bij de
verzekering belang heeft;

b. Hetzij direct, hetzij indirect, door een gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
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;

c. Door het (voorwaardelijk) opzettelijk plegen van of
deelnemen aan een misdrijf door de
verzekeringnemer;

d. Door een ongeval de verzekeringnemer overkomen,
terwijl zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of
hoger was, of het adem-alcoholgehalte 350
microgram of hoger was; dan wel door een de
verzekeringnemer overkomen ongeval, waarbij de
maatschappij op grond van verzamelde gegevens in
redelijkheid aannemelijk maakt dat het ongeval een
gevolg was van overmatig alcoholgebruik;

e. Door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende,
verdovende of opwekkende middelen anders dan op
medisch voorschrift tenzij het gebruik overeenkomt
met het voorschrift dat een arts heeft verstrekt en
verzekeringnemer zich aan de
gebruikersaanwijzing heeft gehouden;

f. Door één of meer bij het tot stand komen van de
verzekering reeds bestaande ziekten of gebreken,
indien deze bij het sluiten van de verzekering niet
aan de maatschappij zijn opgegeven;

g. Door een vliegtocht door de verzekeringnemer
ondernomen in de hoedanigheid van invlieger of
proefvlieger, dan wel als militair die de vliegtocht
niet als passagier meemaakt;

h. Door ongevallen de verzekeringnemer beneden de
leeftijd van 23 jaar overkomen als bestuurder van
een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc
of meer, dan wel van een motorrijwiel waarvoor een
kentekenbewijs is voorgeschreven.

6.2. Artikel 8 t/m 13 van de pakketvoorwaarden 1998
zijn niet van toepassing.
6.3. Voorts wordt geen uitkering verleend voor volledige

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 gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, 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.

Artikel 7. Verplichtingen bij volledige
arbeidsongeschiktheid

7.1. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid is
onverminderd de verplichtingen tot nakoming van in
overige artikelen gegeven voorschriften, de
verzekeringnemer verplicht:
a. Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen

drie maanden aan de maatschappij schriftelijk
mededeling te doen van zijn volledige
arbeidsongeschiktheid;

b. Al het mogelijke te doen om zijn herstel te
bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan
vertragen of verhinderen;

c. Zich desgevraagd op kosten van de maatschappij
door een door de maatschappij aangewezen arts te
laten onderzoeken en aan deze alle gewenste
inlichtingen te verstrekken;

d. Geen feiten of omstandigheden te verzwijgen of
onjuist en/of onvolledig te verstrekken en de
maatschappij terstond schriftelijk in kennis te
stellen van elke verandering van feiten en
omstandigheden die voor de vaststelling en het
voortduren van het recht op vrijstelling en de mate
daarvan van belang kunnen zijn, zoals vertrek naar
het buitenland;

e. Zijn medewerking te verlenen onder meer door alle
gewenste inlichtingen of (officiële) stukken te
verschaffen omtrent inkomsten uit eigen arbeid van
de verzekeringnemer of recht op uitkeringen uit
(sociale) verzekeringen ter vervanging daarvan, dan
wel anderen te machtigen één en ander te
verschaffen.

7.2. Geen recht op vrijstelling bestaat, indien de
verzekeringnemer één van deze verplichtingen niet of
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niet tijdig is nagekomen en daardoor de belangen van
de maatschappij heeft geschaad.

7.3. Indien de maatschappij redelijkerwijze kan
vermoeden dat er sprake is van enig verband met
arbeidsongeschiktheid ingetreden voor de 17e
verjaardag (zie artikel 1.2) of met een omstandigheid
als bedoeld in artikel 6, heeft zij het recht zich op dit
punt eerst klaarheid te doen verschaffen.

7.4. Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet
schriftelijk in kennis stellen van de maatschappij van
enige omstandigheid, vrijstelling van betaling van enige
premie is verleend die niet zou zijn verleend, indien zij
met die omstandigheid bekend zou zijn geweest, is zij
bevoegd die premie alsnog te vorderen of te verrekenen.

Artikel 8. Verval premievrijstelling

8.1. Een eventueel reeds verleende vrijstelling eindigt
zodra het aantal of de soort verzekeringen niet meer
voldoet aan het gestelde in artikel 1.1.

8.2. Het recht op vrijstelling komt te vervallen per de
eerste premievervaldag nadat de verzekeringnemer
komt te overlijden.

Artikel 9. Vervaltermijn

Ieder recht van de verzekeringnemer ten opzichte van
de maatschappij ter zake van een vordering vervalt na
het verstrijken van een periode van één jaar nadat de
maatschappij haar standpunt bekend heeft gemaakt,
tenzij de verzekeringnemer binnen dit jaar het
standpunt van de maatschappij heeft aangevochten en
dit schriftelijk aan de maatschappij kenbaar heeft
gemaakt.


