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ARTIKEL 1. DEFINITIES  
Binnen het kader van deze verzekering wordt verstaan 
onder: 
1.1. Verzekerde: 
 degene wiens arbeidsongeschiktheid verzekerd 

is, als op het polisblad vermeld. 
1.2. Begunstigde: 
 degene aan wie de uitkeringen zullen geschieden, 

als op het polisblad vermeld. 
1.3. Ongeval: 
 een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend 

geweld op het lichaam van verzekerde, dat recht-
streeks en medisch vast te stellen lichamelijk 
letsel tot gevolg heeft.  

1.4. Ziekte: 
 iedere verandering in de gezondheidstoestand van 

verzekerde, als zodanig medisch vast te stellen. 
1.5. Verzekerde jaarrente: 
 het bedrag op basis waarvan een uitkering wordt 

vastgesteld. 
1.6. Uitkeringstermijn: 
 de maximale periode waarover de verzekeraar 

gehouden is een uitkering te verstrekken. 
1.7. Eindleeftijd: 
 de dag waarop verzekerde de leeftijd van 65 jaar 

bereikt, of zoveel eerder als blijkens het polisblad 
is overeengekomen; 

1.8. WAO: 
 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
1.9. AAW: 
 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of een 

daarvoor in de plaats getreden regeling. 
 
 
ARTIKEL 2. GRONDSLAG VAN DEZE VERZEKERING 
2.1. De door verzekeringnemer en de verzekerde aan 

de verzekeraar verstrekte opgaven en gedane 
verklaringen (onder meer in aanvraagformu-
lier(en), gezondheidsverklaring(en) en eventuele 
keuringsrapport(en)) vormen de grondslag van 
deze verzekeringsovereenkomst en worden geacht 
daarmee één geheel uit te maken. 

2.2. Indien vorenbedoelde opgaven en/of verklaringen 
in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig blijken te 
zijn, alsmede ook in geval van verzwijging als 
bedoeld in artikel 251 Wetboek van Koophandel, 
heeft de verzekeraar het recht zich op vernietig-
baarheid van deze verzekeringsovereenkomst te 
beroepen. 

 
 
ARTIKEL 3. STREKKING VAN DEZE VERZEKERING 
Deze verzekering voorziet gedurende de uitkeringstermijn 
in een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid in de 
zin van deze verzekering; een uitkering gaat eerst in na 
afloop van de op het polisblad vermelde eigen risico-
termijn. 
 
 
ARTIKEL 4. ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
4.1. Van arbeidsongeschiktheid in de zin van deze 

verzekering is uitsluitend sprake indien en voorzo-
ver verzekerde recht heeft op een uitkering op 
grond van de AAW dan wel WAO. 

 



4.2. Indien verzekerde op andere dan medische gronden 
geen recht heeft op een uitkering krachtens de AAW, 
kan verzekerde een verzoek richten aan de verzekeraar 
om de mate van arbeidsongeschiktheid te doen vast-
stellen door een deskundige, bij welke vaststelling 
dezelfde criteria zullen worden gehanteerd als voor 
toepassing van de AAW gelden op het moment waar-
op de arbeidsongeschiktheid is aangevangen. 

4.3. Voor de vaststelling van de mate van arbeidsonge-
schiktheid geldt het in de artikelen 9 en 10 bepaalde. 

 
 
ARTIKEL 5. EIGEN RISICOTERMIJN 
5.1. De eigen risicotermijn is de periode waarover geen 

recht op een uitkering krachtens deze verzekering 
bestaat. 

5.2. De eigen risicotermijn gaat in op de dag volgend op 
die, waarop door een bevoegd arts de arbeidsonge-
schiktheid is vastgesteld. 

5.3. De eigen risicotermijn wordt slechts éénmaal in 
aanmerking genomen voor perioden van arbeidson-
geschiktheid die elkaar opvolgen met tussenpozen 
van minder dan 30 dagen. 

 
 
ARTIKEL 6. RECHT OP UITKERING NA BEËINDIGING VAN 

DEZE VERZEKERING 
6.1. Indien deze verzekering wordt beëindigd, hetzij door 

opzegging door de verzekeringnemer, hetzij door de 
verzekeraar anders dan de in artikel 17 genoemde 
redenen, geschiedt dit onverminderd de rechten terza-
ke van reeds ingetreden arbeidsongeschiktheid voor-
zover de na de beëindiging van deze verzekering be-
staande arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door 
een reeds vóór het beëindigen ingetreden ziekte en/of 
overkomen ongeval. 

6.2. Na beëindiging van deze verzekering zal geen 
verhoging meer plaatsvinden van het uitkerings -
percentage. 

 
 
ARTIKEL 7. UITSLUITINGEN 
Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid 
welke is ontstaan, bevorderd of verergerd: 
7.1. door ziekte binnen 180 dagen na de ingangsdatum 

van deze verzekering; 
7.2. door opzet of grove schuld van verzekerde of van een 

bij de uitkering belanghebbende; 
7.3. indien verzekeringnemer en/of verzekerde één of 

meerdere in deze voorwaarden gestelde verplichtin-
gen niet is nagekomen en daardoor de belangen van 
de verzekeraar heeft geschaad; 

7.4. door een ongeval verzekerde overkomen, terwijl zijn 
(haar) bloed-alcoholgehalte 2,50 promille of hoger 
was, of zijn (haar) adem -alcoholgehalte 1090 micro-
gram of hoger was; 

7.5. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, 
verdovende of opwekkende middelen, anders dan op 
medisch voorschrift; 

7.6. door ongevallen de verzekerde 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; 

7.7. door ongevallen verzekerde overkomen tijdens het 
deelnemen aan trainingen of snelheidswedstrijden 
voor motorrijtuigen of motorrijwielen; 

7.8. door jagen, duiken, parachutespringen, zweefvliegen 
en/of het beoefenen van sport anders dan als ama-
teur; één en ander voorzover blijkens het polisblad niet 
uitdrukkelijk meeverzekerd; 

7.9. door zwangerschap of bevalling, tenzij hierbij 

complicaties optreden; 
7.10. door, dan wel verbandhoudende met, 

atoomkernreacties en de daarbij ontstane split-
singsprodukten, onverschillig hoe de reacties zijn 
ontstaan, anders dan bij het toepassen van een 
medische behandeling; 

7.11. (in)direct verbandhoudende met molest, 
waaronder wordt verstaan gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer en muiterij. 

 )*Noot: deze zes genoemde vormen van molest, 
alsmede de definities daarvan, vormen onderdeel 
van de tekst die door het Verbond van Verzeke-
raars op 2 november 1981 ter griffie van de Arron-
dissementsrechtbank te 's -Gravenhage is gede-
poneerd. 

 
 
ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN BIJ  
  ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
8.1. Verzekerde is in geval van arbeidsongeschiktheid 

verplicht: 
8.1.1. zich direct onder behandeling van een bevoegd 

arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn 
(haar) herstel te bevorderen en alles na te laten 
wat zijn (haar) herstel kan vertragen of verhinde-
ren; 

8.1.2. zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 
de eigen risicotermijn, aan de verzekeraar schrifte-
lijk m ededeling te doen van zijn (haar) arbeidson-
geschiktheid op het daartoe bestemde formulier 
van aangifte; 

8.1.3. zich desgevraagd op kosten van de verzekeraar 
door een door de verzekeraar aan te wijzen arts te 
doen onderzoeken en aan deze arts alle gewenste 
inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich voor 
een onderzoek te doen opnemen in een door de 
verzekeraar aan te wijzen ziekenhuis of andere 
medische instelling; 

8.1.4. alle door de verzekeraar nodig geoordeelde 
gegevens, waaronder de uitkeringsbescheiden 
van de AAW dan wel WAO, te verstrekken of te 
doen verstrekken aan de verzekeraar of aan door 
deze aangewezen deskundigen, en daartoe de 
behandelende artsen, het uitvoeringsorgaan van 
de AAW dan wel WAO en de daartoe behorende 
adviserende en administrerende instanties de 
nodige machtigingen te verlenen;  

8.1.5. geen feiten of omstandigheden, die voor de 
vaststelling van de mate van arbeidsongeschikt-
heid of de uitkering van belang zijn of zouden kun-
nen zijn, te verzwijgen, dan wel feiten of omsta n-
digheden onjuist of onvolledig weer te geven, of 
een verkeerde voorstelling van zaken te geven; 

8.1.6. de verzekeraar schriftelijk te informeren omtrent 
iedere wijziging in het arbeidsongeschiktsheids-
percentage van de AAW dan wel WAO, onder over-
legging van de uitkeringsbescheiden van de AAW 
dan wel WAO en de daartoe behorende documen-
tatie. Deze schriftelijke melding dient binnen 30 
dagen na bedoelde wijziging plaats te hebben en 
dient ook te geschieden indien verzekerde beroep 
aantekent tegen de wijziging van de AAW- dan wel 
WAO-uitkering; 

8.1.7. de verzekeraar terstond op de hoogte te brengen 
van zijn (haar) geheel of gedeeltelijk herstel; 

8.1.8. tijdig vooraf overleg te plegen met de verzekeraar 
bij vertrek naar het buitenland voor langer dan 2 
maanden; 

8.1.9. zich te onthouden van alle handelingen waardoor 
de belangen van de verzekeraar worden ge-
schaad. 



8.2. Verzekeringnemer is gehouden de onder artikel 8.1.2., 
8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7. en 8.1.8. genoemde ver-
plichtingen -indien en voorzover verzekerde zelf daar-
aan niet heeft voldaan of kunnen voldoen- na te komen 
voor zover dit redelijkerwijs binnen zijn (haar) vermo-
gen ligt, en zich in het onder artikel 8.1.9. genoem de 
geval te onthouden van de daarin bedoelde handelin-
gen. 

8.3. Geen recht op uitkering bestaat indien verzekerde of 
verzekeringnemer één of meerdere van de in dit artikel 
8. gestelde verplichtingen niet is nagekomen en daar-
door de belangen van de verzekeraar heeft geschaad. 

 
 
ARTIKEL 9. VASTSTELLING VAN DE UITKERING 
9.1. Na het verstrijken van een periode 365 dagen 

onafgebroken arbeidsongeschiktheid, zal de verzeke-
raar zich voor wat betreft de vaststelling van de mate 
en duur van arbeidsongeschiktheid conformeren aan 
de beslissing hieromtrent van het uitvoeringsorgaan 
van de AAW dan wel WAO, behoudens het bepaalde in 
artikel 4.2. Onderbrekingen welke korter duren dan 30 
dagen zullen in dit verband buiten beschouwing wor-
den gelaten. 

9.2. Van de onder 9.1. bedoelde vaststelling zal telkens zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van alle benodigde 
gegevens door verzekeraar aan verzekeringnemer 
mededeling worden gedaan. 

9.3. Indien verzekeringnemer niet binnen 30 dagen na 
ontvangst van deze mededeling van verzekeraar schri f-
telijk zijn (haar) eventuele bezwaren hiertegen heeft 
kenbaar gemaakt, wordt hij (zi j) geacht het standpunt 
van de verzekeraar te aanvaarden. 

 
 
ARTIKEL 10. OMVANG VAN DE UITKERING 
Met inachtneming van het in artikel 4 bepaalde, bedraagt de 
uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van: 
10.1.   0 tot 45% :   geen uitkering; 
10.2. 45 tot 80%  :   50% van de verzekerde jaarrente; 
10.3. 80 tot 100%   :  100% van de verzekerde 
jaarrente; 
 
 
ARTIKEL 11. BETALING VAN DE UITKERING 
11.1. Met inachtneming van het in deze verzekering 

bepaalde, is ter zake van arbeidsongeschiktheid ver-
zekerd een van dag tot dag verkregen wordende uitke-
ring, welke bij volledige arbeidsongeschiktheid per 
dag 1/365e gedeelte van de verzekerde jaarrente be-
draagt. 

11.2. De berekening van de door de verzekeraar uit te keren 
termijnen geschiedt telkens over een periode van één 
m aand; uitbetaling geschiedt aan de begunstigde, en 
vindt plaats binnen 4 weken na het verstrijken van deze 
periode, doch nimmer eerder dan na ontvangst door 
de verzekeraar van alle benodigde documenten. 

11.3. Bij beëindiging van de arbeidsongeschiktheid zal de 
berekening van de nog door de verzekeraar verschul-
digde resterende uitkering geschieden zo spoedig 
mogelijk na de dag waarop deze beëindiging aan de 
verzekeraar bekend is geworden; uitbetaling van deze 
laatst verschuldigde termijn vindt zo spoedig mogelijk 
hierna plaats. 

 
 
ARTIKEL 12. EINDE VAN DE UITKERING 
De uitkering eindigt: 
12.1. op de dag dat verzekerde niet meer arbeidsongeschikt 

is ; 
12.2. per de eerste dag van de eerste maand volgend op die 

waarin verzekerde de leeftijd van 65 jaren bereikt; 

12.3. in geval van overlijden van verzekerde per de 
eerste dag van de derde maand volgend op de 
maand van overli jden. Indien verzekerde tevens 
begunstigde was, geschieden de uitkeringen na 
overlijden aan de echtgeno(o)t(e) van verzekerde, 
dan wel aan de partner van verzekerde indien hij 
(zij) daarmee duurzaam samenwoonde, en bij het 
ontbreken hiervan aan de erfgenamen van verze-
kerde; 

12.4. op de dag waarop deze verzekering eindigt, 
onverminderd het in artikel 6. bepaalde; 

12.5. indien de verzekeraar een beroep kan doen op het 
bepaalde in artikel 8.3. 

 
 
ARTIKEL 13. VERVAL- EN VERJARINGSTERMIJN 
13.1. Heeft de verzekeraar ten aanzien van een 

vordering van rechthebbende uit deze verzekering 
een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het 
afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod 
van) finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te 
rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende 
of de gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg 
of redelijkerwijs had kunnen krijgen, ieder recht 
ten opzichte van de verzekeraar terzake van het 
schadegeval waarop de vordering was gegrond, 
tenzij de rechthebbende binnen die termijn het 
standpunt van de verzekeraar rechtens heeft aan-
gevochten. 

13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1. verjaart 
een vordering op uitkering in ieder geval, indien de 
aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de 
gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een ver-
plichting tot uitkering kan leiden. 

 
 
ARTIKEL 14. PREMIEBETALING 
14.1. Terzake van arbeidsongeschiktheid, ontstaan 

en/of verergerd op een tijdstip waarop de dekking 
was opgeschort vanwege achterstand bij het beta-
len van premie, bestaat nimmer recht op uitkering. 

14.2. Gedurende de schorsing heeft de verzekeraar het 
recht deze verzekering, zonder inachtneming van 
een opzegtermijn, op een door hem te bepalen 
tijdstip te beëindigen. 

14.3. Verrekening. 
 In geval van een reeds krachtens deze verzekering 

ingegane uitkering kunnen nog verschuldigde 
premie en kosten in mindering worden gebracht 
op de uitkering indien de verzekeringnemer niet 
tijdig betaalt of weigert te betalen. 

14.4. Terugbetaling van premie. 
 Behalve bij opzegging wegens opzet de 

verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse 
beëindiging de lopende premie naar evenredig-
heid verminderd. 

 
 
ARTIKEL15. PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDS- 
  ONGESCHIKTHEID 
Indien en zolang begunstigde krachtens deze verzekering 
een uitkering ontvangt, zal de gedurende deze periode 
verschuldigde premie naar rato van het uitkeringspercen-
tage worden verminderd. 
 
 
ARTIKEL 16. VERPLICHTINGEN BIJ RISIKOWIJZIGING 
16.1. Verzekeringnemer respectievelijk verzekerde is 

verplicht op straffe van verlies van het recht op 
uitkering de verzekeraar: 

16.1.1. tijdig vooraf kennis te geven wanneer verzekerde 
voor langer dan twee maanden naar het buite n-



land ve rtrekt; 
16.1.2. direct kennis te geven indien verzekeringnemer en/of 

verzekerde, dan wel diens bedrijf, failliet is verklaard of 
aan hem (haar) of aan zijn (haar) bedrijf surséance 
van betaling is verleend. 

16.2. In geval van de in artikel 16.1.1. en 16.1.2. bedoelde 
gevallen heeft de verzekeraar het recht andere voor-
waarden te stellen en/of de premie te wijzigen en/of de 
verzekerde jaarrente te verlagen. 

16.2.1. Maakt de verzekeraar van dit recht gebruik, dan wordt 
verzekeringnemer hiervan in kennis gesteld en wordt 
geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 
de termijn als in de mededeling genoemd schriftelijk 
het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt 
deze verzekering op de datum die in de mededeling 
door de verzekeraar is genoemd. 

 
 
ARTIKEL 17. BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DEZE 
  VERZEKERING 
17.1. Onverminderd het elders in deze en andere van 

toepassing zijnde voorwaarden omtrent opzegging en 
beëindiging bepaalde, eindigt deze verzekering even-
eens in ieder geval: 

17.4.1. zodra de einddatum i s bereikt;  
17.4.2. op de datum van overlijden van verzekerde; 
 
 
ARTIKEL 18. OVERDRACHT VAN RECHTEN 
De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op 
uitkering, kunnen niet worden beleend, vervreemd of in pand 
gegeven, noch anderszins tot voorwerp van zekerheid dienen. 
 
 
ARTIKEL 19. ONOPZEGBAARHEID DOOR VERZEKERAAR 
Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen, is 
deze verzekering onopzegbaar van de zijde van de verzekeraar. 
 
 
ARTIKEL 20. ADRES VERZEKERINGNEMER 
Alle kennisgevingen door de verzekeraar aan verzekeringne-
mer respectievelijk verzekerde geschieden rechtsgeldig aan 
diens laatst bij de verzekeraar bekende adres, dan wel aan het 
adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze 
verzekering loopt. 


