
Hoofdstuk I - Begripsomschrijvingen

Artikel 1 - Grondslag van de verzekering

1.1 De door de verzekerde aan Movir verstrekte inlichtingen en
gedane verklaringen, onder meer in het aanvraagformu-
lier, de gezondheidsverklaring(en) en keuringsrapport(en),
vormen de grondslag van deze verzekeringsovereenkomst
en worden geacht hiermee één geheel uit te maken.

1.2 Ingeval voornoemde inlichtingen en verklaringen in enig
opzicht verkeerd of onwaarachtig blijken te zijn, alsmede in
geval van verzwijging, een en ander als bedoeld in artikel
251 Wetboek van Koophandel, heeft Movir het recht zich
overeenkomstig dit wetsartikel op de vernietigbaarheid van
deze verzekeringsovereenkomst te beroepen.

Artikel 2 - Begripsomschrijving arbeidsongeschiktheid

2.1 Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in
directe relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te
stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde voor
ten minste 25% beperkt is om de werkzaamheden verbon-
den aan het in de polis omschreven beroep te verrichten.
Hierbij wordt uitgegaan van de beroepswerkzaamheden die
in de regel en redelijkerwijs van hem kunnen worden ver-
langd, waarbij tevens rekening wordt gehouden met moge-
lijkheden voor aanpassing in werk en werkomstandigheden
en de daarmee verband houdende taakverschuiving bin-
nen het eigen beroep of bedrijf.

2.2 Movir stelt het bestaan van de stoornissen vast aan de
hand van rapportage van door Movir aangewezen deskun-
digen.

2.3.1 Stoornissen waarvoor medisch geen oorzakelijke factor is
aangetoond of aannemelijk gemaakt, worden beschouwd
als niet objectief medisch vast te stellen. 
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2.3.2 Onder stoornissen in de zin van deze polis worden in ieder
geval niet verstaan gebreken en persoonlijkheidsstoornissen.

2.4 De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de
hand van het aantal feitelijk gewerkte uren, waarbij bij ver-
zekerden tot 55 jaar een maximum geldt van 60 gewerkte
uren per week en bij verzekerden vanaf 55 jaar een maxi-
mum van 50 gewerkte uren per week.

2.5 Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid
zal geen rekening worden gehouden met de verminderde
gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.

2.6 Begrip arbeidsongeschiktheidsgeval.
Als geval van arbeidsongeschiktheid wordt beschouwd elke
al of niet onderbroken periode van arbeidsongeschiktheid
die voortkomt uit één en dezelfde gedurig werkende oor-
zaak. Arbeidsongeschiktheid, voortkomend uit een andere
oorzaak, zal als een nieuw geval van arbeidsongeschiktheid
worden beschouwd.

Hoofdstuk II - Omschrijving van de dekking

Artikel 3 - Omvang van de verzekering

3.1 Uitkering.
Movir keert in geval van arbeidsongeschiktheid uit een per-
centage van de in de polis genoemde verzekerde daguitke-
ring als vastgesteld in artikel 3.2.

3.2 Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid en hoogte uit-
kering.
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3.2.1 Indien en voor zolang er sprake is van arbeidsongeschikt-
heid, zal de mate daarvan en de periode waarover deze zal
gelden, door Movir worden vastgesteld aan de hand van
gegevens van door haar aan te wijzen medische en andere
deskundigen. Van deze vaststelling zal telkens zo spoedig
mogelijk aan verzekerde mededeling worden gedaan.
Indien verzekerde niet binnen 30 dagen zijn bezwaar heeft
kenbaar gemaakt, dan wordt hij geacht het standpunt van
Movir te aanvaarden.

3.2.2 De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:

25 tot  35% -   30% van de verzekerde daguitkering
35 tot  45% -   40% van de verzekerde daguitkering
45 tot  55% -   50% van de verzekerde daguitkering
55 tot  65% -   60% van de verzekerde daguitkering
65 tot  80% -   75% van de verzekerde daguitkering
80% of meer - 100% van de verzekerde daguitkering

3.3 Wachtdagen en eigenrisicotermijn.

3.3.1 Geen uitkering geschiedt over de dag waarop de arbeidson-
geschiktheid is aangevangen en de dertig daaropvolgende
dagen, de wachtdagen.

3.3.2 Indien met verzekerde een eigenrisicotermijn is overeenge-
komen, dan wordt hieronder verstaan de termijn waarover
de verzekerde na het intreden van arbeidsongeschiktheid
geen recht heeft op uitkering. In deze termijn zijn de in arti-
kel 3.3.1 genoemde (dertig) wachtdagen begrepen.

3.3.3 Voor het bepalen van de eigenrisicotermijn worden perio-
den van arbeidsongeschiktheid die geacht kunnen worden
uit één en dezelfde gedurig werkende oorzaak voort te vloei-
en, samengeteld indien deze perioden elkaar met een
onderbreking van minder dan dertig dagen opvolgen.

3.4 Einde van de uitkering.

3.4.1 De uitkering eindigt:

a. op de dag waarop de verzekerde niet meer ten minste
25% arbeidsongeschikt is;

b. op de dag waarop de verzekering eindigt.

3.4.2 Per arbeidsongeschiktheidsgeval zal maximaal 1095 dagen
(D-verzekering) respectievelijk 1825 dagen (V-verzekering)
worden uitgekeerd. Op de uitkeringsduur wordt de eigenri-
sicotermijn in mindering gebracht.

3.5 Extra dekking: Zwangerschapsuitkering
(artikel 3.5 alleen geldig voor de L-verzekering).

3.5.1 De vrouwelijke verzekerde heeft in verband met haar beval-
ling recht op een aanvulling op de zwangerschapsuitkering
die zij uit hoofde van de sociale verzekeringswetgeving ont-
vangt, mits zij ten tijde van de vermoedelijke bevallingsda-
tum ten minste twee jaar aaneengesloten voor de L-verze-
kering bij Movir is verzekerd.

3.5.2 Indien de bevalling plaatsvindt na ten minste 32 weken
zwangerschap, wordt de uitkering verstrekt gedurende ten
hoogste zestien weken. Vindt de bevalling plaats na ten
minste 24 weken doch minder dan 32 weken zwangerschap,
dan is de uitkering vanaf de bevallingsdatum beperkt tot
acht weken. Eindigt de zwangerschap voor de 25e week,
dan bestaat er geen recht op uitkering.

3.5.3 Indien een eigenrisicotermijn is overeengekomen, wordt
deze termijn op de uitkeringsduur in mindering gebracht,
met uitzondering van de eerste twee weken eigen risico.
Indien de eigenrisicotermijn in de twee jaren voorafgaand
aan de vermoedelijke bevallingsdatum is ingekort, zal wor-

den uitgegaan van de overeengekomen eigenrisicotermijn
met de langste duur.

3.5.4 De hoogte van de uitkering is gelijk aan de verzekerde dag-
uitkering, met een maximum van het verzekerd dagbedrag
zoals dat gold twee jaar voor de vermoedelijke bevallings-
datum; de uitkering uit hoofde van de sociale verzekerings-
wetgeving wordt daarop in mindering gebracht.

3.5.5 De uitkering gaat in op de eerste dag dat de bevalling blij-
kens een verklaring van een geneeskundige of een verlos-
kundige, aangevend de vermoedelijke datum van de beval-
ling, binnen acht weken is te verwachten, of zoveel later als
de eigenrisicotermijn de twee weken overschrijdt.

3.5.6 Bij samenloop van een zwangerschapsuitkering met een
uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt de zwanger-
schapsuitkering slechts uitgekeerd indien en voor zover
deze het bedrag van de vastgestelde uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid overtreft.

3.5.7 De vrouwelijke verzekerde is verplicht, ongeacht of haar ver-
zekering een eigenrisicotermijn heeft, in geval van zwanger-
schap ten spoedigste, doch in ieder geval vijf maanden voor
de vermoedelijke bevallingsdatum, hiervan kennis te geven
aan het kantoor van Movir, door middel van een verklaring
van een geneeskundige of verloskundige waarin de ver-
moedelijke bevallingsdatum is aangegeven.

3.5.8 De vrouwelijke verzekerde die werkzaamheden in dienstbe-
trekking vervult, heeft geen recht op een zwangerschapsuit-
kering.

3.6 Extra dekking: Revalidatie, reïntegratie en omscholing
(artikel 3.6 alleen geldig voor de L-verzekering).
Movir kan besluiten, zonder daartoe verplicht te zijn, een
tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten van revali-
datie en/of reïntegratie en/of omscholing te verstrekken.
Onder kosten van revalidatie wordt in dit verband verstaan
kosten van medische behandeling die niet behoren tot de
normale geneeskundige kosten. Onder kosten van reïnte-
gratie wordt verstaan alle kosten die ertoe dienen de verze-
kerde in staat te stellen de werkzaamheden verbonden aan
het verzekerde beroep te blijven verrichten of te hervatten.
Onder omscholingskosten wordt verstaan de kosten die
ertoe dienen verzekerde in staat te stellen andere werk-
zaamheden te gaan verrichten. De revalidatie-, reïntegra-
tie- en omscholingskosten kunnen boven de daguitkeringen
geheel of gedeeltelijk worden vergoed, voor zover niet uit
andere hoofde aanspraak op vergoeding van deze kosten
bestaat en op voorwaarde dat Movir de kosten vooraf heeft
goedgekeurd.

Artikel 4 - Indexering

4.1 De verzekerde uitkering wordt geïndexeerd aan de hand
van een indexcijfer. De verschuldigde premie wordt hier-
mee in overeenstemming gebracht.
Het indexcijfer wordt gebaseerd op hetzij de index van
CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen voor
particuliere bedrijven en de gepremieerde en gesubsidieerde
sector, hetzij de Consumentenprijsindex alle huishoudens.
Beide indexen worden gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

4.2 Ieder jaar op 1 november wordt van de in artikel 4.1
genoemde CBS-indexen het meest recente indexcijfer verge-
leken met het overeenkomstige indexcijfer van het vooraf-
gaande jaar.

4.3 Wanneer deze vergelijking resulteert in een stijging van de
betreffende index, dan wordt de laagste stijging uitgedrukt
in een stijgingspercentage. Wanneer een van de indexen
geen stijging vertoont, dan bedraagt het stijgingspercenta-
ge 0.



4.4 Op 1 januari wordt de alsdan verzekerde daguitkering met
het in artikel 4.3 bedoelde stijgingspercentage verhoogd en
vervolgens afgerond. Bedragen van minder dan b 0,50 wor-
den verwaarloosd. Bedragen van b 0,50 tot b 1,00 worden
voor hele euro’s gerekend. De premie wordt vervolgens over
de als voornoemd verhoogde daguitkering berekend.

4.5 De verhoging van de verzekerde daguitkering vindt even-
eens plaats ten behoeve van de verzekerde, die op de pro-
longatiedatum van zijn verzekering tijdelijk of blijvend
arbeidsongeschikt is. Voor die verzekerde die op de prolon-
gatiedatum van zijn verzekering premievrijstelling geniet
ingevolge het bepaalde in artikel 9.3 zal de verhoging van
de verzekerde daguitkering ten hoogste 3% bedragen, onder
toepassing van de in artikel 4.4 vermelde afronding.

4.6 Wanneer op de verzekerde daguitkering geheel of gedeelte-
lijk bijzondere bepalingen van toepassing zijn, zulks blij-
kens een afzonderlijke aantekening op de polis of op een
polisaanhangsel, dan gelden deze ook voor de verhogingen
van de verzekerde daguitkering.

4.7 De verzekerde kan de betaling van de ingevolge de indexe-
ring verschuldigde meerdere premie weigeren. In dat geval
blijven de eerder verzekerde daguitkering en de daarbij
behorende premie ongewijzigd en wordt een polisaanhang-
sel afgegeven, waarbij indexering (artikel 4) blijvend ver-
vallen wordt verklaard.

Artikel 5 - Uitsluitingen

5.1 Geen recht op uitkering bestaat voor arbeidsongeschiktheid
die is ontstaan, bevorderd of verergerd:

a. door opzet of grove schuld van verzekerde;

b. door overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen,
bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen;

c. door ongevallen mogelijk geworden door het onder
invloed zijn van alcoholhoudende drank. Van het
onder invloed zijn van alcoholhoudende drank is, in de
zin van deze polis, in ieder geval sprake indien het
bloedalcoholgehalte op het moment van het ongeval
0,8 promille of hoger was danwel indien het adem-
alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;

d. door het aantoonbaar gedurende langere tijd een meer
dan normale arbeidsprestatie leveren (meer dan 60 uur
per week, en boven 55 jaar meer dan 50 uur per week);

e. hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, bur-
geroorlog, 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 op
2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissements-
rechtbank in ’s-Gravenhage is gedeponeerd;

f. door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkern-
reacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

5.2 De uitsluiting in het voorgaande lid onder f geldt niet met
betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nu-
cliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medi-
sche, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militai-
re) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen. Onder ”kerninstallatie” wordt ver-
staan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprake-
lijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede
een kerninstallatie aan boord van een schip. Voorzover

krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de ge-
leden schade aansprakelijk is, vindt het gestelde in dit lid
geen toepassing.

5.3 Geen recht op uitkering bestaat gedurende de periode waarin
verzekerde gedetineerd is in een gevangenis of soortgelijke
instelling.

Hoofdstuk III - Schade

Artikel 6 - Verplichtingen

De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid,
ongeacht of de verzekering recht op uitkering geeft, of nog geen
recht geeft vanwege de eigenrisicotermijn:

6.1 ten spoedigste, doch in ieder geval binnen twee weken na
het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid, hiervan aan
Movir mededeling te doen door middel van toezending van
een daartoe bestemd, ingevuld en ondertekend schadeaan-
gifteformulier;

6.2 zich onverwijld onder behandeling van een bevoegd genees-
kundige te stellen, onder diens behandeling te blijven, diens
voorschriften nauwkeurig op te volgen en niets te verzui-
men, wat een spoedig herstel zou kunnen bevorderen;

6.3 alle adviezen van Movir of van door Movir aangewezen
deskundige(n), tot aanpassing van de werksituatie die de
mate van arbeidsongeschiktheid kunnen doen verminderen
of die anderszins tot reïntegratie in het eigen beroep kun-
nen leiden, op te volgen;

6.4 zich op kosten van Movir door een door haar aangewezen
geneeskundige te laten onderzoeken ter plaatse waar deze
dit onderzoek wenst in te stellen;

6.5 aan Movir dan wel de door Movir aangewezen deskundi-
ge(n) alle door Movir of de deskundige(n) noodzakelijk
geachte gegevens te verstrekken of te doen verstrekken en
geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of van
de uitkeringen van belang zijn;

6.6 Movir te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen;

6.7 zich op kosten van Movir voor een onderzoek te laten opne-
men in een door haar aan te wijzen ziekenhuis of andere
medische instelling;

6.8 vooraf toestemming te vragen aan Movir voor verblijf in
het buitenland.

Artikel 7 - Sancties

Indien een of meer van de in artikel 6 vermelde verplichtingen
niet is nagekomen en Movir daardoor in een redelijk belang is
geschaad, vervalt het recht op uitkering. Het recht op uitkering
vervalt altijd indien er sprake is van opzet om Movir te misleiden.
Voorts bestaat er nimmer recht op uitkering wegens arbeidsonge-
schiktheid, waarvan eerst na herstel kennis wordt gegeven.
Begeeft verzekerde zich zonder toestemming van Movir naar het
buitenland, dan vervalt het recht op uitkering voor de duur van
het verblijf in het buitenland.

Artikel 8 - Uitbetalingen

8.1 Uitbetaling.
Terzake van arbeidsongeschiktheid is verzekerd een van
dag tot dag verkregen wordende periodieke uitkering tot
het in de polis vermelde dagbedrag. De uitbetaling van
de door Movir verschuldigd geworden termijnen geschiedt
op de laatste dag van elke kalendermaand, met dien ver-
stande, dat bij beëindiging van de tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid de uitbetaling zal geschieden op de dag, vol-
gend op die waarop de beëindiging aan Movir is bekend
geworden.



8.2 Aansprakelijkheid voor belasting en revisierente.
Indien Movir op grond van artikel 44a Invorderingswet
aansprakelijk wordt gehouden voor de door de verzekerde
verschuldigde belasting en/of revisierente, is de verzekerde
gehouden het verschuldigde bedrag aan Movir te betalen.
Movir is voorts gerechtigd betaling van de uitkering tot het
beloop van de fiscale aanspraak op te schorten respectieve-
lijk deze daarmee te verrekenen.

Hoofdstuk IV - Premiebetaling

Artikel 9 - Premiebetaling, premievrijstelling 

9.1 Premiebetaling.
De verzekerde dient de premie en de kosten vooruit te beta-
len uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd
zijn geworden.

9.2 Wanbetaling.
Indien de verzekerde de premie en de kosten niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
ten aanzien van arbeidsongeschiktheid die is ontstaan of
aan het licht getreden of toegenomen na de premieverval-
datum. Een nadere ingebrekestelling door Movir is niet ver-
eist. De verzekerde blijft verplicht de premie en de kosten te
voldoen. Indien Movir maatregelen neemt tot incasso van
de vordering komen alle kosten van invordering, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de
verzekerde. De dekking gaat weer in op de dag na die waar-
op de premie en de kosten door Movir zijn ontvangen.
Niettemin is Movir bevoegd tijdens de schorsing de verzeke-
ring zonder inachtneming van een opzegtermijn op een
door haar te bepalen tijdstip te beëindigen.

9.3 Premievrijstelling.
Nadat gedurende een periode van één jaar ononderbroken
algehele en/of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die
voortkomt uit één en dezelfde oorzaak heeft bestaan, is,
zolang het recht op uitkering voortduurt, met ingang van
het tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid, naar evenre-
digheid van het uitkeringspercentage, geen premie ver-
schuldigd. Indien verzekerde arbeidsongeschikt is tengevol-
ge van een gerestringeerde oorzaak, is, zolang deze arbeids-
ongeschiktheid voortduurt, met ingang van het tweede jaar
van deze arbeidsongeschiktheid, naar evenredigheid van
het arbeidsongeschiktheidspercentage, geen premie ver-
schuldigd.

Hoofdstuk V -
Wijziging van premie en/of voorwaarden

Artikel 10 - Wijziging van premie en/of voorwaarden

10.1 Movir heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot die groep dan is Movir gerech-
tigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig de wijziging aan te passen en wel op een
door haar te bepalen datum.

10.2 De verzekerde wordt van de wijziging in kennis gesteld
waarbij hem de gelegenheid zal worden geboden binnen
een in de kennisgeving genoemde termijn de verzekering
op te zeggen tegen een in die kennisgeving genoemde
datum. Maakt de verzekerde hiervan geen gebruik, dan
wordt hij geacht met de wijziging te hebben ingestemd. De
mogelijkheid van opzegging van de verzekering door de
verzekerde geldt niet indien:

- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;

- de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbrei-
ding van de dekking inhoudt;

- de wijziging van de premie direct voortvloeit uit het door
de verzekerde bereiken van een leeftijdsgrens waaraan de
premie is gekoppeld.

Hoofdstuk VI - Wijziging van het risico

Artikel 11 - Algemene verplichtingen van de verzekerde

11.1 Bij wijziging van het in de polis vermelde beroep of de
daaraan verbonden werkzaamheden is verzekerde verplicht
Movir hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

11.2 Na ontvangst van deze kennisgeving zal Movir de verzeker-
de zo spoedig mogelijk doen weten of, en zo ja, op welke
voorwaarden de verzekering kan worden voortgezet. Indien
de verzekerde met deze voorwaarden niet akkoord gaat,
heeft hij het recht binnen dertig dagen na ontvangst van de
mededeling hiervan de verzekering tussentijds te beëindi-
gen, waarbij reeds betaalde premie over de nog niet verstre-
ken premietermijn zal worden gerestitueerd.

11.3 Indien verzuimd is van een wijziging overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11.1 onmiddellijk aan Movir kennis te
geven, dan wel zolang Movir geen beslissing aan verzeker-
de als bedoeld in artikel 11.2 bekend heeft gemaakt, zal in
geval van arbeidsongeschiktheid het volgende gelden:

a. indien de wijziging naar het oordeel van Movir geen
beletsel vormt voor de ongewijzigde voortzetting van de
verzekering, zal het recht op uitkering beoordeeld wor-
den op grondslag van het bij de polis bepaalde;

b. indien de wijziging naar het oordeel van Movir bij tijdige
kennisgeving zou hebben geleid tot toepassing van bij-
zondere voorwaarden en/of premieverhoging, dan zal het
recht op uitkering beoordeeld worden met inachtneming
van deze bijzondere voorwaarden en in verhouding van
de in de polis vastgestelde premie tot de nieuwe premie;

c. indien de wijziging van dien aard is dat Movir de ver-
zekering niet zou hebben voortgezet, indien zij van de
ware stand van zaken kennis had gedragen, bestaat
geen recht op uitkering en zal de verzekering worden
beëindigd met de dag waarop de beroepswijziging heeft
plaatsgevonden, met restitutie van reeds betaalde pre-
mie, te rekenen van de dag van beëindiging af.

11.4 Andere wijzigingen.
De verzekerde is te allen tijde verplicht, op straffe van ver-
lies van het recht op uitkering, Movir terstond schriftelijk
kennis te geven zodra:

a. de verzekerde voor langer dan 90 dagen naar het bui-
tenland vertrekt;

b. de verzekerde, anders dan tengevolge van arbeidsonge-
schiktheid, geheel of gedeeltelijk ophoudt zijn beroep
uit te oefenen;

c. de verzekerde naast of in plaats van de werkzaamheden
in de vrije praktijk geheel of gedeeltelijk werkzaam-
heden in dienstbetrekking vervult of al dan niet in ver-
band daarmee onder de bepalingen van de sociale ver-
zekeringswetten terzake van arbeidsongeschiktheid valt;

d. de verzekerde naast of in plaats van de werkzaamheden
in dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk werkzaamhe-
den in de vrije praktijk vervult of al dan niet in verband
daarmee niet langer onder de bepalingen van de sociale
verzekeringswetten terzake van arbeidsongeschiktheid
valt.

11.5 In al deze gevallen heeft Movir het recht de verzekering te
beëindigen met restitutie van reeds betaalde premie, te
rekenen van de dag van beëindiging af, dan wel andere
voorwaarden te stellen, in welk geval Movir deze zo spoedig
mogelijk aan de verzekerde zal meedelen. Gaat de verzeker-
de met deze andere voorwaarden niet akkoord, dan is het
bepaalde in artikel 11.2 van toepassing.



Hoofdstuk VII - 
Duur en einde van de verzekering

Artikel 12 - Duur, tussentijdse beëindiging en einde van
de verzekering

12.1 De verzekering eindigt:

a. door opzegging door de verzekerde tegen het einde van
de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn mits
de opzegging schriftelijk aan Movir geschiedt en een
termijn van twee maanden in acht wordt genomen;

b. op de laatste dag van de kalendermaand waarin de ver-
zekerde de in de polis overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;

c. op de dag volgend op de dag van overlijden van de ver-
zekerde, in welk geval restitutie van reeds betaalde pre-
mie wordt verleend, te rekenen vanaf de dag volgend
op de dag van overlijden;

d. door opzegging door Movir in het geval als bedoeld in
artikel 1.2 van deze voorwaarden van verzekering, in
welk geval Movir zich het recht voorbehoudt de verzeke-
ring aanstonds te beëindigen, alsmede in de gevallen
als vermeld in de artikelen 11.3 onder c en 11.4 van
deze voorwaarden van verzekering. De verzekering ein-
digt in deze gevallen op de datum in de opzeggingsbrief
genoemd.

12.2 Het einde van de verzekering houdt in, dat over de dagen
na het einde van de verzekering geen recht op uitkering
bestaat. Dit geldt niet in het geval van beëindiging op
grond van artikel 11.3 onder c indien en voorzover vóór het
einde van de verzekering recht op uitkering is ontstaan.

Hoofdstuk VIII - Verjaring en verval

Artikel 13 - Verjaring

Alle vorderingen op Movir, uit welken hoofde dan ook, verjaren
in elk geval door verloop van één jaar nadat Movir de verzekerde
schriftelijk van haar standpunt op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 14 - Verval

Uitkeringstermijnen die niet binnen een jaar nadat ze betaalbaar
zijn gesteld zijn opgevorderd, vervallen aan Movir.

Hoofdstuk IX - Adres

Artikel 15 - Adreswijziging

15.1 De verzekerde is verplicht Movir kennis te geven van elke
wijziging.

15.2 Ten aanzien van alle onderwerpen worden kennisgevingen
van Movir aan het laatst haar door de verzekerde meege-
deelde adres geacht de verzekerde te hebben bereikt.

Hoofdstuk X - Slotbepalingen

Artikel 16 - Klachten

Klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kun-
nen worden voorgelegd aan de directie van Movir en/of aan
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509
AN Den Haag.

Artikel 17 - Persoonsregistratie

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgege-
vens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kun-
nen worden opgenomen in de door Movir gevoerde persoonsregis-
tratie.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.


