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Verzekeringnemer is degene, die de overeenkomst van
verzekering is aangegaan.. Verzekerde is degene, van
wiens leven en sterven de verzekering afhankelijk is. De
Maatschappij is de Levensverzekering maatschappij De
Onderlinge van 1719 U.A.
De verzekering gaat in, nadat de eerste premie aan de
maatschappij is voldaan. De volgende premies moeten
uiterlijk een maand na de vervaldag op de bank- of
girorekening van de maatschappij zijn bijgeschreven.
Op verzoek van de verzekeringnemer kan de verzekering
welke voldoende reservewaarde bezit:
a) worden
premievrij gemaakt, waarna de verzekering zonder
premiebetaling voor een verlaagde verzekerde som
wordt voortgezet; b) worden afgekocht, mits op de
verzekering te eniger tijd met zekerheid een uitkering te
wachten is; c) tot ten hoogste het bedrag van de
afkoopwaarde worden beleend, op nader door de
maatschappij te stellen voorwaarden. De reservewaarde,
premievrije waarde, afkoopwaarde en beleenwaarde
worden volgens de bij de maatschappij gebruikelijke
actuariële normen berekend.
Wanneer de premiebetaling wordt gestaakt zonder dat de
verzekeringnemer premievrijmaking of afkoop aanvraagt,
zal de verzekering voor de volle verzekerde som van
kracht blijven, zolang de afkoopwaarde meer bedraagt
dan de achterstallige premies, vermeerderd met 0.75 %
rente voor iedere sinds de vervaldag ingetreden maand.
Daarna vervalt de verzekering geheel.
De verzekeringnemer kan zijn rechten, of zijn rechten en
verplichtingen aan een ander overdragen.
Wijzigingen zijn pas van kracht, nadat zij door de
maatschappij op de polis zijn aangetekend.
Geen aantekening is nodig voor de toepassing van artikel
4.
Bij verlies van de polis is de maatschappij bevoegd, doch
niet verplicht, een duplicaat aan de verzekeringnemer af
te geven. Hierdoor wordt de oorspronkelijke polis
waardeloos.
Tenzij blijkens de polis het optierecht is uitgesloten,
gelden de navolgende bepalingen met betrekking tot het
optierecht:de verzekeringnemer heeft het recht het
verzekerde bedrag periodiek te verhogen, zonder de
goede gezondheid van de verzekerde aan te tonen. De
verzekeringnemer heeft de keus uit de door de
Maatschappij voor te stellen verzekerde bedragen tegen
het alsdan geldende tarief.
Indien gebruik wordt gemaakt van de aanbieding met het
recht om het verzekerde bedrag te verhogen, dient deze
aanbieding daartoe binnen 2 maanden na de
voorgestelde verhogingsdatum in het bezit van de
Maatschappij te zijn. Het recht vervalt indien:
a. de verzekeringnemer eenmaal heeft verzuimd van het
recht tot verhoging van het verzekerd bedrag gebruik te
maken;
b. een achterstand in de premiebetaling bestaat
c. het door de Maatschappij vastgestelde maximum
verzekerd bedrag is bereikt;
d. de verzekering is vrijgesteld van verdere
premiebetaling.
De verzekerde som wordt tot de afkoopwaarde verlaagd,
indien de verzekerde overlijdt: a) tengevolge
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van zelfmoord, gepleegd binnen een jaar na dagtekening
van de polis; b) tijdens of tengevolge van enige vreemde
krijgs- of gewapende dienst.
De maatschappij kan kosten in rekening brengen voor de
lasten, berekeningen of werkzaamheden voortvloeiende
uit de artikelen 3 tot en met 8, of voortvloeiende uit de
toepassing van wettelijke voorschriften bij de uitkering.
Wanneer uitkering van de verzekerde som verlangd kan
worden dient aan de maatschappij het volgende te
worden verstrekt; a) de polis; b) een opgave van bank- of
girorekening, waarop de uitkering door de maatschappij
moet worden gestort; c) indien verzekerde is overleden:
een wettig bewijs; d) desgevraagd: een door een notaris
afgegeven verklaring van erfrecht; e) verdere door de
maatschappij nodig geachte stukken.
De bedragen die in verband met een overlijden
beschikbaar komen, kunnen uitsluitend worden
aangewend voor de financiering van uitvaartkosten. De
uitkeringen mogen de werkelijke uitvaartkosten met niet
meer dan 10% overschrijden, met een maximum van €
500,-. Indien het overschot meer bedraagt, zal dat
meerdere worden aangewend als koopsom voor een
uitvaartverzekering ten gunste van de nabestaanden en/of
rechthebbenden.
Indien op de polis is aangetekend dat het een gezinspolis
betreft zal een uitkering van maximaal € 1000,= worden
verstrekt bij het geboren worden van een levenloos kind
na een zwangerschap van tenminste 20 weken. Voor deze
uitkering zijn verder artikel 11 en 12 van toepassing.
Bij uitkering of afkoop zullen onbetaalde kosten en
achterstallige premies, vermeerderd met 0,75% rente
voor iedere sinds de vervaldag ingetreden maand
verrekend worden.
Wanneer bij het aanvragen van de verzekering onware of
onjuiste opgaven zijn gedaan, of wanneer feiten zijn
verzwegen die – indien zij aan de maatschappij bekend
waren geweest – het gevolg zouden hebben gehad, dat de
verzekering niet, of niet op dezelfde voorwaarden zou
zijn geaccepteerd, is de maatschappij niet tot uitkering
gehouden, en vindt geen terugbetaling van premies
plaats.
De Maatschappij heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering en bloc te wijzigen.
De verzekeringnemer zal schriftelijk van deze wijziging
op de hoogte worden gesteld. Er wordt, tenzij de
verzekerde binnen de in de mededeling genoemde
termijn bericht heeft dat hij niet akkoord gaat,
aangenomen dat verzekerde met de wijziging instemt. In
het geval de verzekerde niet akkoord gaat, wordt de
verzekering beëindigd (afgekocht) per datum van de
wijziging. De mogelijkheid tot beëindigen bestaat niet
wanneer de wijziging premieverlaging ten gevolge heeft.
Wij verzoeken u eventuele klachten aan ons kenbaar te
maken. Indien u vindt, dat aan uw klacht onvoldoende
aandacht wordt besteed, kunt u de klacht voorleggen aan
de
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Op deze verzekering is het Nederlands recht van
toepassing.

