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Aanvullende voorwaarden 
Zwitserleven Privé Pensioen van de Zaak 
 

 
 
 
 
 
 
1 Algemeen 

Deze aanvullende voorwaarden vormen één geheel met de op 
deze verzekering van toepassing zijnde algemene 
verzekeringsvoorwaarden. 
 
 
2 Aanvullende voorwaarden inzake overlevingsrente-
verzekeringen 

2.1 Vervaldagen 
De eerste vervaldag van een overlevingsrenteverzekering is 
de dag van overlijden van de verzekerde. 
 
De laatste vervaldag is: 
a voor een levenslange overlevingsrenteverzekering de 
datum van overlijden van de medeverzekerde gedurende 
wiens leven de rente wordt uitgekeerd; 
b voor een tijdelijke overlevingsrenteverzekering de eind-
datum van de overlevingsrenteverzekering. 
 
De overige vervaldagen zijn als volgt bepaald: 
elke eerste dag van de maand waarin de overlevingsrente 
wordt uitgekeerd, volgend op de eerste dag van de maand van 
de ingangsdatum van de overlevingsrenteverzekering, voor 
zover gelegen tussen de eerste en de laatste vervaldag. 
 
2.2 Grootte van een lijfrentetermijn 
Op elke vervaldag, met uitzondering van de eerste vervaldag, 
wordt een lijfrentetermijn uitgekeerd, mits de medeverzekerde 
gedurende wiens leven de rente wordt uitgekeerd, in leven is. 
Een lijfrentetermijn bedraagt 1/360 van de jaarrente voor elke 
dag gelegen tussen de vervaldag daarvan en de voorafgaande 
vervaldag. 
Hierbij wordt een hele maand gesteld op 30 dagen en een 
gedeelte van een maand op het werkelijk aantal dagen. 
 
2.3 Slotuitkering 
Bij overlijden van de medeverzekerde in de periode van de 
eerste vervaldag tot de laatste vervaldag wordt op de eerste 
vervaldag ná dat overlijden een lijfrentetermijn uitgekeerd ter 
grootte van de lijfrentetermijn, die zou zijn uitgekeerd als de 
medeverzekerde op deze vervaldag zou hebben geleefd. 
 
2.4 Afkoop van een overlevingsrenteverzekering is niet 
mogelijk. 

 
2.5 Belening van een overlevingsrenteverzekering is niet 
mogelijk. 
 
 
3 Aanvullende bepalingen bij beëindiging van het 
dienstverband 

Als op het moment van beëindiging van het dienstverband van 
de verzekerde met de werkgever prestaties wegens arbeids-
ongeschiktheid zijn toegekend: 
 
- wordt de premie van deze verzekering zodanig verlaagd dat 

deze na verlaging gelijk is aan het vrijgestelde gedeelte van 
de premie. Onder premie wordt verstaan de premie zoals 
deze juist voorafgaand aan de beëindiging van het 
dienstverband is. De maatschappij kent in afwijking van het 
gestelde in de van toepassing zijnde Aanvullende 
voorwaarden voor de meeverzekering bij arbeidsongeschikt-
heid, prestaties wegens arbeidsongeschiktheid toe voor 
100% van de verlaagde verzekerde prestaties; 
 

- leidt een latere stijging van de arbeidsongeschiktheidsgraad 
niet tot een andere toekenning van prestaties wegens 
arbeidsongeschiktheid; 

 
- wordt bij een latere daling van de arbeidsongeschiktheid tot 

onder de graad waarop de prestaties wegens arbeids-
ongeschiktheid zijn gebaseerd, de van toepassing zijnde 
Aanvullende voorwaarden voor de meeverzekering bij 
arbeidsongeschiktheid toegepast op de verzekering zoals 
deze juist voorafgaande aan de beëindiging van het 
dienstverband was. De premie van de verzekering wordt 
opnieuw zodanig verlaagd dat deze na verlaging gelijk is aan 
het nieuw toegekende vrijgestelde gedeelte van de premie. 
De maatschappij kent prestaties wegens arbeids-
ongeschiktheid toe voor 100% van de verlaagde prestaties. 

 
- wordt bij een latere daling van de arbeidsonge-

schiktheidsgraad tot beneden de 25% de verzekering 
premievrij gemaakt. 
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