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Voorwaarden Proteq Uitvaart verzekering

De voorwaarden bestaan uit: Algemene- en Speciale 
Voor  waar den.

De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten die 
op de gehele verzekeringsovereenkomst betrekking hebben en 
die op alle afgesloten dekkingen van toepassing zijn.

De Speciale Voorwaarden vullen de Algemene Voorwaarden 
aan en omschrijven specifiek per dekking welke risico’s zijn 
verzekerd, welke rechten en plichten per dekking van toepas-
sing zijn, en wat per dekking is uitgesloten. Wanneer de tekst 
van de Speciale Voorwaarden in strijd zou zijn met de tekst 
van de Algemene Voorwaarden, geldt de tekst van de Speciale 
Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden vormen samen met de 
Speciale Voorwaarden en de polis één geheel.

Algemene Voorwaarden 
P.UITV.A.05.04

Artikel Inhoud

A 1 Omschrijving van de in de voorwaarden 
voorkomende begrippen

A 2 Basis van de verzekeringsovereenkomst
A 3 Aanvang van de verzekeringsovereenkomst
A 4 Premiebetaling
A 5 Herziening premie en/of voorwaarden
A 6 Vaststelling en betaling uitkering
A 7 Overdracht van de verzekering
A 8 Oorlog
A 9 Uitsluitingen
A 10 Standaard begunstiging
A 11 Wijziging van begunstiging
A 12 Afkoop en premievrijmaking
A 13 Verpanding en belening
A 14 Adreswijziging
A 15 Melding van wijziging in de verzekerings-

grondslagen
A 16 Duplicaatpolis
A 17 Vervaltermijn
A 18 Nederlands recht
A 19 Opzegtermijn
A 20 Terrorismedekking
A 21 Klachten en geschillen
A 22 Privacy

Artikel A 1

Omschrijving van de in de voorwaarden 
voorkomende begrippen

1.1 Begunstigde
  Degene aan wie de uitkering van enig verzekerd kapitaal 

 moet geschieden.

1.2 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 64 
lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe 
fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking 
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de 
dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen 
veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen 
dan wel anderszins economische belangen kunnen aan-
tasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al 
dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3 Maatschappij
Proteq Levensverzekeringen N.V. gevestigd te Alkmaar, waar-
mee de overeenkomst is gesloten.

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
     Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland 
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitke-
ringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereen-
komsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars 
direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlij-
king van de in artikel A 1, lid 1.2, 1.6 en 1.7 omschreven 
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5 Premie
Het bedrag dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst aan 
de maatschappij verschuldigd is.

1.6 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden 
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar 
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden 
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen 
daarvan te beperken.

1.7 Terrorisme
 Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan 

buiten het kader van één van de zes in artikel 64 lid 2 
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde 
vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een 
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende 
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting 
van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge heb-
bend, en/of schade aan zaken ontstaan dan wel anders-
zins economische belangen worden aangetast, waarbij 
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in 
enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitge-

 voerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of reli-
gieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.8 Verzekerde
Degene(n) op wiens leven of gezondheid de verzekerings-
overeenkomst is gesloten en die als zodanig op de polis is 
vermeld.

1.9 Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de 
maatschappij is aangegaan.

Artikel A 2

Basis van de verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de door de 
verzekeringnemer of verzekerde aan de maatschappij voor 
het aangaan van de verzekeringsovereenkomst verstrekte 
inlichtingen. Feiten of omstandigheden, die in deze opgaven 
niet zijn vermeld, worden geacht niet bekend te zijn aan de 
maatschappij.
Verzwijging of onjuiste opgave maken de verzekerings-
overeenkomst vernietigbaar op grond van artikel 251 Wetboek 
van Koophandel; de maatschappij kan de verzekerings-
overeenkomst echter laten voortbestaan, nadat zij deze heeft 
aangepast aan de juiste gegevens.

Artikel A 3

Aanvang van de verzekeringsovereenkomst

De overeenkomst vangt aan op de op de polis vermelde 
ingangsdatum.
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Artikel A 4

Premiebetaling

De premie dient volgens de op de polis vermelde betaaltermijn 
bij vooruitbetaling te worden voldaan en is verschuldigd tot de 
einddatum premiebetaling, welke op de polis is vermeld. 
Indien de premie niet door de maatschappij is ontvangen 
binnen dertig dagen nadat zij is verschuldigd, is de 
maatschappij bevoegd het achterstallige bedrag met rente te 
verhogen. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke 
rente. De dekking vervalt met ingang van de dag waarop de 
onbetaalde premie was verschuldigd.
De maatschappij zal in dat geval de verzekeringnemer 
schriftelijk informeren en de verzekeringnemer éénmalig in 
de gelegenheid stellen het achterstallige bedrag binnen twee 
weken te betalen. Wanneer de premie na deze termijn nog 
niet is voldaan kan de maatschappij de verzekering omzetten 
in een premievrije verzekering, dan wel – indien de verzeke-
ring geen premievrije waarde heeft - tot beëindiging van de 
verzekering overgaan. De verzekeringnemer zal hiervan in 
kennis worden gesteld.
Is de verzekeringsovereenkomst premievrij gemaakt of 
beëindigd, dan is de verzekeringnemer tot ten hoogste drie 
maanden bevoegd de oorspronkelijke overeenkomst alsnog na 
te komen door de achterstallig premies vermeerderd met rente 
en kosten ineens te voldoen. Voor herstel van de verzekering 
kunnen medische waarborgen worden verlangd. Wanneer in 
dat geval een keuring moet plaatsvinden, komen de kosten van 
deze keuring voor rekening van de verzekeringnemer. 

Artikel A 5

Herziening premie en/of voorwaarden

Indien wettelijke regelingen of bijzondere omstandigheden 
daartoe naar het oordeel van de maatschappij aanleiding 
geven, heeft de maatschappij het recht de voor de verzeke-
ring geldende voorwaarden en bloc dan wel groepsgewijs te 
wijzigen. Een dergelijke wijziging geldt voor iedere daarvoor in 
aanmerking komende verzekeringsovereenkomst en gaat  in op 
een  door  de  maatschappij  vastgestelde  datum.  De maatschap-
pij doet van de voorgenomen wijziging individueel mededeling. 
Tenzij de wijzigingen voortvloeien uit wettelijke regelingen of 
een verbetering voor de  verzekeringnemer  inhouden, heeft 
de verzekeringnemer het recht de wijziging schriftelijk te wei-
geren. Indien hij dat binnen een termijn van 30 dagen na de 
voor de wijziging vastgestelde datum aan de maatschappij 
heeft medegedeeld, is deze verzekeringsovereenkomst per 
wijzigingsdatum beëindigd dan wel, indien dit volgens de 
geldende wettelijke bepalingen niet mogelijk is, omgezet in 
een premievrije verzekering. Heeft de maatschappij vóór die 
dag geen mededeling van de verzekeringnemer ontvangen, 
dan wordt deze geacht met de wijziging te hebben inge-
stemd.

Artikel A 6

Vaststelling en betaling uitkering

Verschuldigde kapitalen worden door de maatschappij aan 
de rechthebbende uitgekeerd na overlegging van daartoe 
door de maatschappij verlangde bewijsstukken. De kosten van 
de bewijsstukken zijn voor rekening van de rechthebbende. 
De verschuldigde kapitalen worden door de maatschappij 
uitgekeerd in euro’s. Eventuele, tegenwoordige en toekomstige 
belastingen zullen voor zover door de maatschappij betaald 
of gedragen, worden verrekend, of aan de betrokkene(n) in 
rekening worden gebracht. Bij vertraging in betaling als gevolg 
van omstandigheden waarop de maatschappij geen invloed 
heeft kan van de maatschappij geen rentevergoeding worden 
verlangd.

Artikel A 7

Overdracht van de verzekering

De verzekeringnemer kan zijn rechten en verplichtingen uit 
de verzekeringsovereenkomst aan een ander overdragen. De 
overdracht is echter eerst van kracht nadat door de maatschap-
pij een gewijzigde polis is afgegeven.

Artikel A 8

Oorlog

Vanaf het tijdstip waarop in één of meer gebiedsdelen van 
het Koninkrijk der Nederlanden een actieve oorlogstoestand 
intreedt, zullen de verzekerde kapitalen zijn verminderd met 10% 
van de op dat tijdstip krachtens deze verzekering verzekerde 
kapitalen, ongeacht of de verzekerde al dan niet in krijgsdienst 
is. De aanwezigheid, alsmede de tijdstippen van intreding en 
beëindiging van een actieve oorlogstoestand zullen bindend 
worden vastgelegd door de Pensioen- en Verzekeringskamer.

Artikel A 9

Uitsluitingen

Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend 
indien sprake is van:
a. fraude (geheel of gedeeltelijke), welke tot gevolg heeft dat er 

in het geheel geen verzekeringsuitkering zal plaatsvinden. 
Onder fraude wordt verstaan: het op oneigenlijke gronden en 
wijze verkrijgen van een verzekeringsuitkering waarop geen 
recht bestaat of het verkrijgen van een verzekeringsuitkering 
onder valse voorwendselen.

 Voorts heeft fraude tot gevolg dat:
 - aangifte zal worden gedaan bij de politie;
 - alle lopende verzekeringen kunnen worden beëindigd;
 - er een registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars 

gangbare registratiesysteem;
 - eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten 

worden teruggevorderd;
b. overlijden van een verzekerde door een misdrijf welke door 

de begunstigde of verzekeringnemer is gepleegd;
c. overlijden veroorzaakt tijdens of ten gevolge van het in dienst 

zijn van een andere mogendheid dan Nederland en het 
deelnemen aan een oorlog of aan handelingen die met 
oorlogshandelingen gelijk te stellen zijn;

Artikel A 10

Standaard begunstiging

Indien niet anders op de polis is aangetekend geldt voor de 
uitkering in geld de navolgende begunstiging:
1. Degene die opdracht heeft gegeven tot het doen verzorgen 

van de uitvaart blijkens een door die opdrachtgever 
    en de uitvaartondernemer ondertekende verklaring.
2. De wettige erfgenamen van de verzekerde.

Artikel A 11

Wijziging van begunstiging

1. De verzekeringnemer heeft het recht zo lang de verzekerde(n) 
in leven is de begunstiging te wijzigen. 

2. Indien de begunstigde met toestemming van de verzeke-
ringnemer schriftelijk aan de maatschappij heeft verklaard 
de begunstiging te aanvaarden, kan de verzekeringnemer 
de voor hem/haar uit deze dekking voortvloeiende rech-
ten slechts uitoefenen met medewerking van die begun-
stigde. 

3. Bij het niet voldoen van de premie zal de begunstigde 
die de begunstiging aanvaard heeft door de maatschappij 
in kennis worden gesteld van de achterstand in premiebeta-
ling en in staat worden gesteld de betaling voort te zetten. 
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Artikel A 12

Afkoop en premievrijmaking

Indien de verzekering een door de maatschappij op wiskundige
grondslagen te bepalen afkoop- en premievrijewaarde heeft, 
kan de maatschappij deze waarde opgeven. De verzekering-
nemer heeft dan het recht de verzekering in zijn geheel te doen 
afkopen of om te zetten in een premievrije verzekering tot een 
verminderd verzekerd kapitaal.

Artikel A 13

Verpanding en belening

Verpanding en belening is op deze verzekering niet toege-
staan.

Artikel A 14

Adreswijziging

De verzekeringnemer is verplicht een wijziging van zijn adres 
zo spoedig mogelijk aan de maatschappij door te geven. 
Mededelingen van de maatschappij gericht aan het laatst 
bekende adres van de verzekeringnemer worden geacht hem 
te hebben bereikt. De verzekeringnemer wordt geacht van die 
mededelingen kennis te hebben genomen.

Artikel A 15

Melding van wijziging in de verzekerings-
grondslagen

De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk maar 
uiterlijk dertig dagen na de wijziging de maatschappij schrif-
telijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in omstandig-
heden in de grondslag van de verzekering.

Na ontvangst  van de bedoelde kennisgeving zal de 
maatschappij zo spoedig mogelijk laten weten of, en zo ja, 
tegen welke premie en voorwaarden de dekking kan worden 
voortgezet. In geval van wijziging van de premie en/of een 
wijziging van de voorwaarden zal de maatschappij hiervan een 
offerte uitbrengen. De verzekeringnemer heeft  dan het recht de 
ver zekering schriftelijk te beëindigen.

Artikel A 16

Duplicaatpolis

Op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer kan de 
maatschappij een duplicaatpolis verstrekken, wanneer 
aannemelijk is gemaakt dat de oorspronkelijke polis verloren 
is gegaan. Bij afgifte van een duplicaatpolis kunnen aan de 
vervangen polis geen rechten meer worden ontleend.

Artikel A 17

Vervaltermijn

Uit deze verzekeringsovereenkomst voortkomende vorderin-
gen op de maatschappij vervallen vijf jaar na het opeisbaar 
worden.

Artikel A 18

Nederlands recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.

Artikel A 19

Opzegtermijn

De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering binnen 
30 dagen na afgifte van de polis per de ingangsdatum op te 
zeggen. De opzegging dient schriftelijk aan de maatschappij 
te geschieden. Betaalde premies zullen dan worden geresti-
tueerd.

Artikel A 20

Terrorismedekking

1. Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico.
 Met inachtneming van het bepaalde in de artikel A 1, lid 1.2, 

1.4, 1.6, en 1.7 geeft de verzekering dekking voor gevolgen 
van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt 
met:

 • terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maat- 
 regelen;

 • handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terror- 
 isme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregel 
 en, 

 hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, 
geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van 
iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding 
en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die 
de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder 
de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT.

2. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor 
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per 
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar 
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten 
verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal 
mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende 
dagbladen.

3. Uitkeringsprotocol NHT
 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is 

van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te 
noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vast-
gestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de 
uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag 
uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en 
in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt 
om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking 
biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet 
over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, 
is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een 
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.

4. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 
7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslis-
sen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op 
uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezen-
lijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. 
Een daartoe strekkend en  overeenkomstig voornoemde 
bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens 
verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering 
gerechtigden.

5. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld 
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van 
een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, 
kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in 
artikel A 20, lid 3 bedoelde uitkering terzake tegenover de 
verzekeraar aanspraak maken.

6. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepa-
ling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken 
op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld 
binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeur-
tenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een 
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze 
voorwaarden wordt beschouwd.

Artikel A 21

Klachten en geschillen

1. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de tot-
standkoming en uitvoering van deze verzekeringsover-
eenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van 
de maatschappij, Postbus 600, 1800 AP  Alkmaar.

2. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet 
bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten-
instituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag 
(telefoon 070 - 3 338 999).

3. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachten-
regelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of 
uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 5



Artikel A 22

Privacy

De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst ver-
strekte persoonsgegevens worden door ons, respectievelijk een 
andere tot SNS REAAL Groep behorende rechtspersoon, verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkom-
sten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit 
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en 
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht 
op de vergroting van het klantenbestand. 

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van 
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u 
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij 
het Verbond van Verzekeraars ( Postbus 93450, 2509 AL Den 
Haag, telefoon 070 -3 338 500). “

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de 
maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS 
te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude 
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

Speciale Voorwaarden 
Uitvaartverzekering
P.UITV.S.05.04

Artikel Inhoud

UITV 1 Omschrijving van de in deze Speciale 
Voorwaarden voorkomende begrippen

UITV 2 Omvang van de dekking
UITV 3 Kinderen gratis meeverzekerd
UITV 4 Aanvang, duur en einde van de dekking
UITV 5 Winstdeling
UITV 6 Verstrekking van Privé- en/of 
  nabestaandenzorg
UITV 7 Bijzondere uitsluitingen

Artikel UITV 1

Omschrijving van de in deze Speciale 
Voorwaarden voorkomende begrippen

Kind
Degene waarmee men als ouder in familierechtelijke betrek-
king staat. 

Verzekerd kapitaal
De in de polis vermelde verzekerde kapitalen voor “uitkering in 
geld”, Privézorg en Nabestaandenzorg.

Artikel UITV 2
Omvang van de dekking
Indien de verzekerde overlijdt, ontstaat er recht op uitkering 
en wordt door de maatschappij aan de in artikel A 10 van de 
Algemene Voorwaarden genoemde begunstigde(n) uitgekeerd: 
het op de polis daarvoor omschreven kapitaal, ineens, direct 
na het overlijden.

Artikel UITV 3

Kinderen gratis meeverzekerd

Indien één van de ouders bij de maatschappij een 
Uitvaartverzekering heeft gesloten zijn hun kinderen jonger dan 
18 jaar, ongeacht het aantal, gratis meeverzekerd.  Kinderen van 
1 jaar en ouder dienen hiervoor wel op de polis aangetekend 
te zijn. Bij overlijden van een kind worden de kosten van de 
uitvaart betaald tot een maximum van:

Leeftijd kind Percentage
bij overlijden van verzekerd
 kapitaal* op moment
 van overlijden**

Vanaf  24 weken
zwangerschap tot 1 jaar 30 %

1 tot 18 jaar 60 %

* Verzekerd kapitaal is het totaal van de verzekerde kapitalen 
waarvoor een ouder bij de maatschappij is verzekerd voor 
uitvaart. Indien beide ouders bij de maatschappij verzekerd 
zijn voor uitvaart kan een beroep worden gedaan op de 
verzekeringen van de ouder met het hoogste totaal aan 
verzekerde kapitalen. 

** De maximale uitkering per kind bedraagt € 3.500,-. 
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Artikel UITV 4

Aanvang, duur en einde van de dekking

a. Aanvang van de dekking
 De dekking vangt aan op de ingangs- respectievelijk de 

verhogingsdatum van de verzekering, mits op die datum de 
premie voor de dekking is voldaan.

b. Duur van de dekking
 Levenslang

c. Einde van de dekking
 De dekking eindigt automatisch in geval van achterstand in, 

of beëindiging van de premiebetaling. Dit met inachtneming 
van het bepaalde in artikel A 4 van de Algemene Voor  waar-
den.

Artikel UITV 5

Winstdeling

Op de uitkeringen  bestaat recht op winstdeling, voorzover de 
bedrijfsresultaten dit toelaten. Hierdoor worden de verzekerde 
kapitalen verhoogd. Winstdeling wordt per 1 januari verstrekt, 
nadat de verzekering een volledig jaar heeft gelopen.  De 
maatschappij is niet gehouden aan kennisgeving rond deze 
winstdeling.

Artikel UITV 6

Verstrekking van Privé- en/of 
nabestaandenzorg

Indien blijkens de polis overeengekomen, privé- en/of 
nabestaandenzorg is verzekerd, gelden de navolgende 
bepalingen:

1. Definities

Nabestaanden
 Degene die in een familierechtelijke verhouding tot de 

verzekerde een gemeenschappelijke huishouding met de 
verzekerde heeft gevoerd of degene die, voorafgaande aan 
het overlijden, gedurende een aaneengesloten periode 
van tenminste 3 maanden, een gemeenschappelijke huis-
houding met de verzekerde heeft gevoerd.

Nabestaandenzorg
 Het verzekerd kapitaal dat – indien gewenst – aangewend 

kan worden voor de  begeleiding van de nabestaande(n) 
van verzekerde. 

Privézorg
 Het verzekerd kapitaal dat – indien gewenst – aangewend 

kan worden voor de verzorging, verpleging en begeleiding 
van de terminale verzekerde, die er specifiek op gericht is 
de verzekerde in staat te stellen zich te handhaven in de 
thuissituatie.

Terminaal
 De laatste levensfase van een verzekerde,  waarin hij/zij zich 

volgens een verklaring van de huisarts bevindt .

Verzekerd kapitaal
 Het in de polis vermelde verzekerd kapitaal voor privézorg 

en/of nabestaandenzorg.

2. Privézorg
 Indien Privézorg is meeverzekerd, kan - in afwijking van wat 

in de polis wordt vermeld - het verzekerde kapitaal in plaats 
van bij het overlijden van de verzekerde al eerder worden 
uitgekeerd. Hiervoor dient de maatschappij een officiële 
verklaring van de huisarts te ontvangen dat de verzekerde 
terminaal is. 

 Indien gewenst kan de maatschappij de naam van een 
zorginstelling doorgeven waar de maatschappij mee 
samen werkt. 

3. Nabestaandenzorg 
Indien Nabestaandenzorg is meeverzekerd en de verzekerde
is overleden, kan de maatschappij - indien gewenst

 - de naam van een zorginstelling doorgeven waar de 
maatschappij mee samenwerkt. 

4.  Begunstiging privé- en nabestaandenzorg
 In afwijking van hetgeen in artikel A 10 vermeld wordt, 

geldt voor privé- en nabestaandenzorg de volgende 
begunstiging:

 1. de verzekeringnemer;
 2. degene die op het moment van overlijden de wettige 

echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner is van de 
  verzeke ringnemer;
 3. de erfgenamen van de verzekeringnemer, in verhouding 

tot de mate waarin zij gerechtigd zijn tot de nalatenschap 
van de verzekeringnemer.

  Hoger genummerde begunstigden komen alleen dan in 
aanmerking indien alle lager genummerde begunstig-
den ontbreken, overleden zijn of weigeren de uitkering te 
aanvaarden.

Artikel UITV 7

Bijzondere uitsluitingen

Uitgesloten van deze dekking is elke uitkering, indien de 
verzekerde overlijdt binnen twee jaar na ingang van de ver-
zekering door een eind aan zijn/haar leven te (doen) maken 
of door een poging daartoe. De geestestoestand waarin de 
verzekerde verkeerde, wordt in de beoordeling van de daad 
of het overlijden tengevolge daarvan buiten beschouwing 
gelaten, tenzij aan de maatschappij kan worden aangetoond 
dat de verzekerde handelde in een vlaag van acute waanzin 
(bijvoorbeeld ijlkoorts of razernij), of dat zijn/haar overlijden het 
gevolg was van euthanasie gepleegd met inachtneming van 
de door de wet of rechtspraak daaraan gestelde normen.
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