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Artikel 1 Uw rechten

Wijzigen van het verzekerde bedrag
U kunt het verzekerde bedrag wijzigen. Dit kan door opgave van een nieuw verzekerd bedrag. Dat kan tot gevolg
hebben dat wij een verhoogd risico gaan lopen voor de overlijdensuitkering. In dat geval gelden dezelfde
acceptatievoorwaarden als voor een op dat moment nieuw te sluiten verzekering.
De premie voor een verhoogd gedeelte van het verzekerde bedrag berekenen wij aan de hand van de leeftijd van
de verzekerde op het moment van de verhoging, tegen het dan geldende tarief voor nieuwe verzekeringen.
Als het overlijdensrisico van deze verzekering tijdens de looptijd wordt verhoogd, geldt het verhoogde deel als
een op de dag van verhoging ingegane nieuwe verzekering.

Afkopen, premievrij maken en beëindiging
U kunt de verzekering niet afkopen of premievrij maken. Wel kunt u de verzekering beëindigen. Wij betalen
eventueel door u al betaalde premies terug.

Verpanding
U kunt deze verzekering niet verpanden.

Artikel 2 Premiebetaling
Voor deze verzekering bent u periodiek een bedrag verschuldigd, de premie. De dag waarop u deze premie aan
ons verschuldigd bent, is de premievervaldag. De premie heeft telkens betrekking op het eerstvolgende tijdvak. U
kunt de premie per maand of per jaar betalen. Als u de periode van premiebetaling wilt wijzigen, kunt u dat op elk
gewenst moment aanpassen.
De premie wordt automatisch geïncasseerd, tenzij anders is overeengekomen. U zorgt ervoor dat wij over een
machtiging tot automatische incasso beschikken.
Is de premie niet binnen 30 dagen na premievervaldag betaald, dan kunnen wij de wettelijke rente in rekening
brengen over het aantal dagen dat u te laat bent met betalen.
Is de premie niet binnen 60 dagen na premievervaldag betaald, dan beëindigen wij de verzekering zonder enige
uitkering.

Artikel 3 Uitkering
Een uitkering wordt opeisbaar op de dag van het overlijden van de verzekerde voor de einddatum.
Daarmee eindigt de verzekering.

Artikel 4 Korting bij niet roken
Er bestaat recht op een korting op de premie voor een verzekerde die niet rookt ( en minimaal 2 jaar niet gerookt
heeft).
Een verzekerde, op wie de korting voor niet-rokers niet van toepassing is, heeft alsnog recht op deze korting op
het moment dat de verzekerde minimaal 2 jaar niet heeft gerookt. Indien de verzekerde de 45-jarige leeftijd heeft
bereikt, kan van dit recht geen gebruik meer worden gemaakt.
Indien een verzekerde op wie de korting voor niet-rokers van toepassing is, gedurende de looptijd van de
verzekering (weer) gaat roken, is de verzekeringnemer verplicht dit onmiddellijk te melden bij de tussenpersoon.
Vanaf dat moment vervalt de korting.
Indien op een verzekerde de korting voor niet-rokers van toepassing is en de verzekeringnemer verzuimt
tussentijds te melden dat de verzekerde (weer) is gaan roken dan wordt bij overlijden van de betreffende
verzekerde de uitkering gereduceerd tot 75%.
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