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Artikel 1 Uw rechten

Premievrij maken
U kunt de verzekering premievrij maken. De verzekering loopt dan zonder premiebetaling door met een lager
verzekerd bedrag.
Wij stellen een minimum aan het verzekerd bedrag. Dit minimum is afhankelijk van de resterende looptijd en
dekosten die wij in die periode in rekening brengen. Komt het nieuwe verzekerde bedrag onder dit minimum
verzekerd bedrag, dan is premievrij maken niet mogelijk. Wij beëindigen dan de verzekering en u ontvangt de
afkoopwaarde.

Verhogen van het verzekerde bedrag
U kunt het verzekerde bedrag verhogen. Dit kan door opgave van een verhoogd verzekerd bedrag. Dat heeft tot
gevolg 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.

Afkopen en beëindiging
U kunt deze verzekering beëindigen door afkoop. Na ontvangst van uw verzoek beëindigen wij de verzekering en
keren de afkoopwaarde uit. Als de afkoopwaarde meer bedraagt dan de uitkering bij overlijden kunnen wij
medische waarborgen vragen. Eventueel wel verschuldigde maar nog niet betaalde premies en ook
teruggehaalde automatisch geïncasseerde premies verrekenen wij hiermee. Daarna eindigt de verzekering.

Verpanding
U kunt deze verzekering niet verpanden.

Belenen
U kunt deze verzekering bij ons niet belenen.

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 wordt de verzekering, afhankelijk van uw keuze, bij voldoende waarde premievrij
gemaakt of afgekocht.

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