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Voorstel

Het contract met elipslife te ondertekenen.

Inleiding

Op l januar¡ 2018 is de ABP-pensioenregeling op een aantal punten gewijzigd. Een van de
wijzigingen is het vervallen van de ANW-compensatieregeling. Om deelnemers aan de
ABP-pensioenregeling voldoende tijd te geven om te besluiten of ze een verzekering willen
ter compensatie van het vervallen van deze regeling, past het ABP de bestaande ANW-
compensatieregeling nog toe in geval van overlijden vóór 1 mei 2018. Met andere
woorden: het recht op ANW-compensatie loopt nog doortot 1 mei 2018. Na 1 mei 2018
heeft de partner van een overleden deelnemer of gepensioneerde alleen onder
voorwaarden nog recht op ANW-compensatie.

Beoogd effect/doel

Voorzien in de vraag van gemeenten om een aanvullend product ter vervanging van de
regeling.

Argumenten

Het financiële gevolg van het vervallen van de ANW-compensatie verschilt per werknemer.
Niet bij alle werknemers bestaat het risico op een lagere uitkering voor de nabestaande.
Door de vormgeving van de regeling varieert de financiële impact tussen de € 0 en
maximaal € 1.150 bruto per maand.
Ook de gemeenten Roermond, Leudal en Nederweert sluiten dit collectief contract af met
elipslife.
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Kanttekeningen en risico's

De VNG en de bonden hebben met elkaar gesproken over de marktverkenning van de
VNG. De bonden hadden graag gezren dat de VNG een mantelovereenkomst voor een
zogenaamd tweede pijlerproduct zou aanbieden aan gemeenten. Kenmerkend voor een
tweede pijlerproduct is dat de premie vanuit het brutoloon wordt betaald en de uitkering
ook bruto is. Dit betekent dat de premiebetaling via de salarisadministratie zou lopen. Dit
past niet bij één van de uitgangspunten voor een collectief product die de VNG heeft
vastgesteld: zo min mogelijk administratieve last voor gemeenten. Ook zijn er voor de
werkgever aan de verzekering via elipslife geen kosten verbonden, hetgeen wel het geval
is bij de verkende tweede pijlerpoducten.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De medewerkers moeten zelf de afweqinq maken of een Anw-verzekering nodiq is, dit is
afhankelijk van de persoonlijke situatie en individuele wensen. Bij het afschaffen van de
ANW-compensatie is het nabestaandenpensioen verhoogd, vanaf 2018 bouwen
werknemers daarom meer nabestaandenpensioen op dan voorheen. MijnABP geeft inzicht
in het te verwachten nabestaandenpensioen. Daarnaast hebben werknemers mogelijk nog
andere financiële dekkingen bij overlijden.
Bij het maken van de keuze wel of niet verzekeren of treffen van een andere maatregel
zoals sparen, is het belangrijk om een inschatting te maken van het verwachte inkomen
en de verwachte uitgaven van de achterblijvende partner bij overlijden van de werknemer.

Uitvoering/evaluatie

Ais u uw werknemers cie mogeiijkheici wiit biecien om zich aanvuiiend te verzekeren via
elipslife dan moet de gemeente vóór 30 maart 2018 de vezekering met elipslife tekenen.
Bij deze ledenbrief is een voorbeeld-verzekeringsovereenkomst gevoegd. Deze is door de
VNG, IPO en Unie van Waterschappen afgestemd met elipslife.

Gom municatie/ participatie

De gemeente ontvangt van elipslife het door hen getekende contract en
informatiemateriaal om werknemers te informeren. De VNG zal op haar website ook
aanvullend materiaal beschikbaar stellen. Vanaf 4 april 2018 is een website actief van
elipslife waarop werknemers zich kunnen aanmelden voor de verzekering en meer
informatie vinden.
Via Octo zullen medewerkers (ook) geTnformeerd worden.

Overleg gevoerd met

Intern

Dirk Fransen en May Steen (resp. Voorzitter en vice-voorzitter OR), Carine Bongers. Dirk
Franssen en Marianne van de Ven (interne GO-leden).

Extern:

HRM-adviseurs van de gemeenten Roermond, Leudal en Nederweeft.

Bijlagen:

VNG Ledenbrief met kenmerk TAZ/U207800197 Lbr. 18/010 CvA/LOGA 18/01
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College voor Arbeidszaken

Onderwerp

Collectief alternatief voor vervallen Anw-com pensatie

Samenvatting

De ANW-compensatie, een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-
deelnemers, vervalt per I mei 2018. De VNG kreeg veel verzoeken van gemeenten voor een
collectieve oplossing ter vervanging van de Anw-compensatieregeling.

De VNG heeft samen met andere overheids- en ondenrvijswerkgeversverenigingen een verkenning
gedaan naar een alternatief product. Uitgangspunten hierbij waren:
o gêên medische waarborgen van werknemers,
o gêon verplichte deelname voor werknemers,
o gêen of minimale administratieve lasten voor de werkgever,
o gêên of zo laag mogelijke kosten voor de werkgever.

Het verzekeringsproduct van elipslife voldoet aan deze voonivaarden. Gemeenten kunnen zelf
kiezen of ze dit product willen aanbieden aan hun medewerkers. lndien ze hiervoor kiezen, dan is
er een voorbeeldvezekering opgesteld met elipslife. Gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken
in hun contact met elipslife. Gemeenten verplichten zich door het sluiten van deze vezekering om
het product actief onder de aandacht van huidige en toekomstige werknemers te brengen. Tevens
wordt van de werkgever venracht dat hij werknemers bij uitdiensttreding attendeert op het aflopen
van de verzekering. Verder zijn er geen verplichtingen of kosten voor de werkgever. Werknemers
hebben vervolgens zelf de keuze oî zij zich aanmelden onder deze vezekering bij elipslife. Het
voordeel van het verzekeringsproduct van elipslife is, dat er geen medische waarborgen worden
gevraagd en werknemers een korting krijgen op de marktpremie vanwege het collectieve aanbod
aan alle gemeenten.
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Ondenrerp

Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie

Geacht college en gemeenteraad,

De Anw-compensatie, een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers,
vervalt per 1 mei 2018. De VNG kreeg veel verzoeken van gemeenten voor een collectieve

oplossing ter vervanging van de Anw-compensatieregeling.

Het voordeel van een collectief product is dat aan deelnemers geen medische waarborgen worden

gevraagd. Dit betekent dat werknemers die kiezen voor het product altijd geaccepteerd worden

door de verzekeraar. Daarnaast krijgen werknemers een korting op de prem¡e vanwege het

collectieve aanbod aan alle gemeenten.

ln deze brief leest u meer over het afschaffen van de Anw-compensatie en de gevolgen daarvan

Daarnaast vindt u informatie over de collectieve afspraak met elipslife en informatie over welke

stappen u moet zetten indien u besluit om het product aan te bieden aan uw werknemers.

1. Vervallen ANW-compensatie

Op 1 januari 2018 is de ABP-pensioenregeling op een aantal punten gewijzigd. Een van de

wijzigingen is het vervallen van de Anw-compensatieregelling. Om deelnemers aan de ABP-
pensioenregeling voldoende tijd te geven om te besluiten of ze een verzekering willen ter
compensatie van het vervallen van deze regeltng, past het ABP de bestaande Anw-

compensatieregeling nog toe in gevalvan overlijden voor 1 mei2018. Met andere woorden: het

recht op Anw-compensatie loopt nog door tot 1 mei 2018. Na 1 mei 2018 heeft de partner van een
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overleden deelnemerl of gepensioneerde2 alleen onder voonrvaarden nog recht op Anw-
compensatie.

Wat regelde de Anw-compensatieregeling?
De Anw-compensatieregeling regelde, dat een achterblijvende partner recht had op een

compensatie-uitkering als er geen of een beperkt recht op uitkering is in het kader van de Algemene
nabestaandenwet (Anw). De hoogte van de Anw-compensatie was maximaalTS% van de uitkering
op basis van de Algemene Wet Nabestaandenuitkering en afhankelijk van verschillende factoren.
Denk daarbij aan de leeftijd van de werknemer op moment van overlijden, de leeftijd en het
inkomen van de partner van de werknemer op het moment van overlijden en de duur van het
dienstverband.

Waarom is de Anw-compensatieregeling vervallen?
Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben in 2017
afspraken gemaakt over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Deze afspraken worden
gemaakt in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel. Er is, op aandringen van
het ABP, besloten om de ABP-pensioenregeling aan te passen omdat de regeling op een aantal
onderdelen te complex was en moeilijk uitvoerbaar. Een van deze onderdelen was de Anw-
compensatieregeling.

Andere onderdelen van de vereenvoudiging zijn een verhoging van het partnerpensioen. Vanaf 1

januari 2018 bouwen ABP-deelnemers nu 70To partnerpensioen in plaats van 50% op. Ook is het
wezenpensioen verbeterd.

2. Gevolgen van het vervallen van de Anw-compensatie voor deelnemerc

Het financiële gevolg van het vervallen van de Anw-compensatie verschilt per werknemer. Niet bij

alle werknemers bestaat het risico op een lagere uitkering voor de nabestaande. Door de
vormgeving van de regeling varieert de financiële impact tussen de € 0 en maximaal € 1.150 bruto
per maand.

Voor wie is de financiële impact mogelijk het grootst?
Zoals hiervoor aangegeven verschilt de financiële impact van het vervallen van de ANW-
compensatie per werknemer en is afhankelijk van zijn persoonlijke situatie. De volgende situaties
zijn van invloed:

- de leeftijd van de deelnemer;
- de duur van de pensioenopbouw bij het ABP;
- of de nabestaande een eigen inkomen heeft of niet;
- en of de nabestaande recht op Anw heeft of niet.

Voor wie blijft de Anw-compensatie van ABP gelden?
Voor mensen die vóór 1 mei20l8 ongeneeslijkziekzijn, geldt een uitzondering. Voor hen blijft de

l Onder deelnemer wordt onder andere verstaan:
- Een werknemer bij een ABP-werkgever
- Een gewezen werknemer die arbeidsongeschiktheidspensioen of een ww-uitkering ontvangt.

2 Een gepensioneerde is iemand die ouderdomspensioen van het ABP ontvangt.
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Anw-compensatie van toepassing tot 1 mei 2023. Ook zijn er door het ABP bepaalde

uitzonderingssituaties vastgesteld, met name voor gepensioneerden en arbeidsongeschikten

Het ABP heeft op haar website een schema staan, dat inzicht geeft aan deelnemers wanneer zij

onder de uitzonderingsregel vallen. Zie: https://www,abp,nl/pensioen-bii-abp/anw-comoensatie.aspx

Extra recht werknemers met lang dienstverband
Naast de Anw-cornpensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaarrdenpensioen als

er geen recht is op Anw van de SVB. Het recht op deze aanvulling bestaat voor deelnemers die

voor 1996 pensioen opbouwden bij ABP. De nabestaande hoeft deze aanvulling niet aan te vragen

btj ABP. Na overlijden wordt deze automatisch uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden.

De hoogte van deze aanvulling wordt bepaald op basis van het aantaljaren dat er pensioen is

opgebouwd bijABP voor 1996. De exacte hoogte wordt bepaald op het moment dat de deelnemer
overlijdt. Deze aanvulling op het nabestaandenpensioen is belangrijk voor oudere werknemers en

gepensioneerden en dit bedrag kunnen zij meenemen in hun afweging of een aanvullende
verzekering wenselijk is.

Op de website van het ABP staat meer informatie over deze aanvulling: https://www.abp.nl/over-
abpiactueel/nieuws/recht op aanvullinq nabestaandenpensioen.aspx

3. Gollectief alternatief elipsLife

De VNG heeft veel vragen gehad over het vervallen van de Anw-compensatie. Gemeenten hebben

de VNG verzocht om een aanvullende product ter vervanging van de regeling.

De VNG heeft samen met de andere overheids- en onderwijswerkgevers, een verkenning gedaan

naar mogelijke alternatieve producten. Er zijn namelijk diverse manieren om een Anw-hiaat te
verzekeren bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen bijoverlijden, periodieke uitkeringen en ook in
hoogte van de uitkering kunnen keuzes worden gemaakt. De VNG heeft ervoor gekozen dicht bij

de huidige ABP-regeling te blijven vanwege de herkenbaarheid van de regeling. Dit heeft geleid tot
een afspraak tussen de VNG en elipslife. Gemeenten die een vezekering willen aanbieden aan

hun werknemers om het vervalen van de ANW-compensatie te kunnen opvangen, kunnen met

elipsLife een vezekering sluiten. Deze is door de VNG afgestemd met elipslife. Ook de Unie van

Waterschappen en het lnterprovinciaal Overleg bieden deze vezekering aan hun leden aan.

De administratie loopt vervolgens tussen elipslife (die dat uitbesteedt heeft aan VSP) en de

individuele werknemer. De werknemer krijgt korting op de premie vanwege het collectieve aanbod

aan alle gemeenten.

De VNG heeft bij de keuze voor een alternatief product de volgende uitgangspunten gehanteerd

r g€ên medische waarborgen voor werknemers;

o Çoen verplichte deelname voor werknemers;

ogêên of minimale administratieve lasten voor de werkgever;

o ge€n of zo laag mogelijke kosten voor de werkgever.
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lnhoud vezekering via Elipslife
Elipslife biedt werknemers de mogelijkheid aan om een Anw-hiaatverzekering te sluiten dat het gat
opvult dat eventueel ontstaat als gevolg van het stoppen van de Anw-compensatieregeling bij het
ABP. Deze verzekering zorgt voor een maandelijkse uitkering aan de partner als een werknemer
tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. De hoofdlijnen van deze verzekering zijn:

De verzekering van elipslife keert uit ongeacht of er een recht op de Anw-uitkering van de

overheid geldt.

Het bedrag dat de werknemer bij elipslife kan verzekeren is een netto uitkering. Dit

betekent dat het bedrag dat elipsLife verzekert zonder inhouding wordt uitgekeerd aan de

partner als de werknemer tijdens de verzekerde periode komt te overlijden. Voor de

uitkering van het ABP gold dat er loonbelasting en sociale premies worden ingehouden op

de uitkering. Om de partner na het overlijden hetzelfde bedrag te laten ontvangen, hoeft de

werknemer dus een lager bedrag te verzekeren bij elipslife.

Omdat elipslife het vezekerd bedrag netto aan de partner uitkeert, kan de premie die aan

elipslife wordt betaald niet op het bruto loon in mindering worden gebracht.

De werknemer kan zelf kiezen welk bedrag hijwilvezekeren;€ 5.000, € 7.500 of € 10.000 per jaar.

Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als de werknemer in de contractperiode komt te overlijden,
tot het moment dat:

1. de partner komt te overlijden; of zoveel eerder als;

2. de partner de AOW-leeftijd bereikt; of zoveel eerder als;

3. de partner 68 jaar is geworden.

De verzekering stopt automatisch:

. oP het moment dat de werknemer zich schriftelijk afmeldt voor de verzekering;

. op het moment dat de werknemer uit dienst gaat;

. oP het moment dat de overeenkomst tussen de werkgever en elipslife wordt beëindigd.

Deze overeenkomst loopt van I mei 2018 tot en met 30 april 2021 . ln de overeenkomst is
een stilzwijgende verlenging opgenomen, tenzij één van de partrjen opzegt;

. oP het moment dat de werknemer met pensioen gaat, maar uiterlijk als hij 68 jaar wordt;.

. op het moment dat de partner de AOW-leeftijd bereikt;

. Op het moment dat de werknemer op of na 1 mei 20L8 recht krijgt op een volledige WIA-

uitkering. Als voorwaarde voor het stoppen van de verzekering geldt dan dat de eerste

ziektedag die tot de WlA.uitkering heeft geleid, voor 1 mei 2018 ligt.

Elipselife hanteert een carenzperiode van één jaar. Dit houdt in dat als de werknemer binnen een
jaar komt te overlijden aan een ziekte die bekend was bij het afsluiten van de verzekering, deze niet

uitkeert. Precies om deze reden bestaat de coulanceregeling van het ABP. Ongeneeslijk zieke

werknemers dienen zich te richten tot het ABP, zie ook onder 2.

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en daardoor uit dienst gaat, blijft de vezekering
doorlopen zonder dat betrokkene premie betaald. Dit geldt niet in geval de arbeidsongeschiktheid

terug te leiden is tot een ziekte die alvóór ingang van de vezekering bestond. Bij gedeeltelijke

arbeidsongeschiktheid blijft het dienstverband en daardoor de verzekering bestaan.

a

a

a
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Wat moet u doen?
Als u uw werknemers de mogelijkheid wilt bieden om zich aanvullend te verzekeren via elipslife
dan moet de gemeente voor 30 maart de verzekering met elipslife tekenen. Bij deze ledenbrief is
aan rranrhaal{-ttarzaLarih^e^rrô¡ôôhl¿nmcf nar¡na¡r{ ñaza ic ¡{nnr r{a \/Nlê lDfì an I lnia r¡an,\v,,¡,vsvvv, v

Waterschappen afgestemd met elipslife. Na ondertekening kunt u de verzekeringsovereenkomst
mailen naar anwvoorambtenaren(Aelipslife.com. Op dit ma¡ladres kunt u ook terecht met uw

vragen.

Vervolgens ontvangt de gemeente van elipslife het door hen getekende contract en

informatiemateriaal om werknemers te informeren. De VNG zal op haar website ook aanvullend

materiaal beschikbaar stellen. Vanaf 4 april is een website actief van elipsLife waarop werknemers

zich kunnen aanmelden voor de verzekering en meer informatie vinden.

4. Waar moot een werknemcr naar kijkcn bij hct maken van ecn keuze?

De VNG benadrukt dat werknemers zelf de afweging moeten maken of een Anw-verzekering nodig

is, dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie en individuele wensen. Bij het afschaffen van de

Anw-compensatie is het nabestaandenpensioen verhoogd, vanaf 2018 bouwen werknemers

daarom meer nabestaandenpensioen op dan voorheen. MijnABP geeft inzicht in het te verwachten

nabestaandenpensioen. Daarnaast hebben werknemers mogelijk nog andere financiële dekkingen

bijoverlijden.
Bij het maken van de keuze wel of niet verzekeren of treffen van een andere maatregel zoals

sparen, is het belangrijk om een inschatting te maken van het verwachte inkomen en de verwachte

uitgaven van de achierbiijvencie partner bij overiijcien van cje werknemer.

lnkomen na overlijden

Het totale inkomen bestaat uit het eigen inkomen van de achterblijvende partner en uitkeringen

zoals partnerpensioen in verband met het overlijden van de werknemer. Deze laatste informatie is

te vinden op:
o https://miin.abp.nl/accounUloqin?TAM OP=loqin en

o https:i/www. m i in pensioenoverzicht. n l/pensioen req ister/.

Deze laatste site is vooral belangrijk voor werknemers die meerdere werkgevers hebben gehad.

Ook is het van belang om na te gaan of de partner ook na 1 mei nog recht heeft op de Anw-

compensatie op basis van de uitzonderinqreqelinq.

Uitgaven na overlijden

De totale uitgaven voor en na overlijden zal verschillen. Meestal dalen de vaste lasten na overlijden

Zo vervalt een deel van de ziektekostenverzekering en allerlei vaste lasten die alleen door/voor de

overleden werknemer werden gemaakt. Heeft uw werknemer een eigen woning, dan zal de

maandelijkse hypotheeklast meestal dalen. ln bijna alle gevallen stelt een bank als voorwaarde dat

er een overlijdensriscoverzekering wordt gesloten. Deze komt tot uitkering bij overlijden. Met de

uitkering wordt de eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk afgelost en daalt dus de maandelijkse

hypotheeklast.
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5. Loga verdeeld over collectieve regeling

De VNG en de bonden hebben met elkaar gesproken over de marktverkenning van de VNG. De
bonden hadden graag gezien dat de VNG een mantelovereenkomst voor een zogenaamd tweede
pijlerproduct zou aanbieden aan gemeenten. Kenmerkend voor een tweede pijlerproduct is dat de
premie vanuit het brutoloon wordt betaald en de uitkering ook bruto is. Dit betekent dat de
premiebetaling via de salarisadministratie zou lopen. Dit past niet bij één van de uitgangspunten
voor een collectief product die de VNG heeft vastgesteld: zo min mogelijk administratieve last voor
gemeenten. Ook zijn er voor de werkgever aan de verzekering via Elips geen kosten verbonden,
hetgeen wel het geval is bij de verkende tweede pijlerpoducten.

Met vriendelijke groet,

College voor Arbeidszaken van de VNG

Mevrouw mr. S. Pijpstra

secretaris
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VERZEKERINGSOVEREEN KOMST

te n behoeve van netto Anw-nabestaandenlijfrentes

POLISBLAD

CONTRACTPARTIJEN

INGANGSDATUM

EINDDATUM

UITERSTE OPZEGDATUñ'I

VERZEKERINGNEMER

WERKNEMER

Naam gemeente of sectorvolger

6 er¡¿o u, a . .. ..W. aç*1.
verder te noemen de verzekeringnemer

Elíps Life AG,
gevestigd te Triesen,
kantoorhoudend te Amstelveen
verder te noemen de verzekeraar

0't mei2018.

30 april 2021 behoudens stilzwijgende verlenging voor
telkens een 3-jarige contractperiode.

31 oktober2020

De rechtspersoon waarmee de verzekeraar de
verzekeringsovereenkomst is aangegaan.

De rol van de verzekeringnemer beperkt zich tot de
verplichting om zijn werknemers tijdig en volledig te
informeren over de mogelijkheden tot verzekering op
basis van de verzekeringsvoorwaarden die in deze
overeenkomst zijn neergelegd. Dit heeft enerzijds
betrekking op de werknemers die voor de
ingangsdatum van deze overeenkomst bij de
verzekeríngnemer in dienst zijn en anderzijds op
toekomstige werknemers van de verzekeringnemer
die tijdens de looptijd van deze overeenkomst bij de
verzekeringnemer in dienst treden dan wel een
partner krijgen die voldoet aan de partner definitie in
deze overeenkomst.

De werknemer is de persoon die in dienst van de
verzekeringnemer arbeid verricht en hiervoor loon
ontvangt. Stagiaires worden niet als werknemer
aangemerkt.

De persoon op wiens leven de verzekering is
gesloten.

Ellps Life AG, kantoor Amstelveen, Startbaan 8, I 185 XR Amstelveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Life AG: Triesen (Ll); KvK: FL{002.304.360-5, Vaduz
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ALGEÍT,IENE BEPALINGEN De verzekeringnemer heeft voor diens werknemers bij

de verzekeraar deze collectieve verzekerings-
overeenkomst gesloten. Het betreft een verzekering op
risicobasis. Dit betekent dat er voor de verzekerden
geen sprake is van een opgebouwde waarde binnen
deze verzekering. Bij beëindiging van de verzekering
anders dan door overlijden van de verzekerde, is er
geen aanspraak op een uitkering van de verzekeraar.

Als gevolg van het afschaffen van de Anw-
compensatieregeling door het ABP, worden de
werknemers binnen deze collectieve overeenkomst in

de gelegenheid gesteld een netto Anw-nabestaanden-
lijfrente te verzekeren. Ðeze verzekering is geen
vervanging van de Anw-compensatieregeling van het
ABP, maar geeft in geval van overlijden van de
verzekerde recht op de uitkering van een netto Anw-
nabestaandenlijfrente die door de verzekerde bij
aanvang van de dekking is gekozen.

Er komen geen aanspraken van de werknemer richting
de verzekeringnemer tot stand. De verzekering vloeit
niet voort uit een aanbod van de verzekeringnemer aan
de werknemer tot het sluiten van een
pensioenovereenkomst. Deelname aan deze
verzekering is vrijwillig, lndien de werknemer ervoor
kiest om deel te nemen aan deze verzekering, dan is
de premie voor rekening van de werknemer en is de
werknemer in zijn hoedanigheid van verzekerde deze
premie rechtstreeks verschuldigd aan de verzekeraar,

De verzekeringnemer is verplicht om alle werknemers
tijdíg schriftelijk te informeren over de mogelijkheid tot
het verzekeren van een netto Anw-hiaatnabestaanden-
lijfrente door middel van de door de verzekeraar
beschikbaar gestelde informatiedragers. De
verzekeraar behoudt zich het recht voor de
overeenkomst te beëindigen als de verzekeringnemer
niet kan aantonen aan deze informatieplicht te hebben
voldaan. Alvorens de verzekeraar gerechtigd is de
overeenkomst te beëindigen, stelt hij de
verzekeringnemer éénmalig in de gelegenheid om
binnen twee weken alsnog aan zijn informatieplicht te
voldoen.

Elips Life AG, kantoor Amstelveen, Startbaan 8, 1 185 XR Amstelveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Life AG: Triesen (Ll); KvK: FL{002.304.360-5, Vaduz
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Mocht na het verloop van deze periode alsnog blijken
dat de verzekeringnemer niet aan zijn informatieplicht
heeft voldaan, dan heeft de verzekeraar het recht deze
verzekeringsovereenkomst te beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken
vanaf het moment dat de verzekeraar de verzekering-
nemer schriftelíjk op de hoogte heeft gesteld van zijn
voornemen om de verzekeringsovereenkomst te
beëindigen. De verzekeraar informeert gelijktijdig de
verzekerden en stelt hen in de gelegenheid om tijdig,
zonder tussentijds verlies van dekking en zonder het
stellen van medísche waarborgen, de bestaande
verzekeríngen op indlviduele basis voort te zetten.

Voor werknemers die op 31 maart 2018 in dienst zijn
van de verzekeringnemer geldt dat deze uÍterlijk
15 april 2018 dienen te zijn geînformeerd door de
verzekeringnemer, voor zover de informatiedragers
uiterlijk op 1 april 2018 door de verzekeraar aan de
vezekeringnemer beschikbaar zijn gesteld.

Voor werknemers die op of na 1 april 2018 in dienst
treden van de verzekeringnemer geldt dat deze binnen
1 maand na indiensttreding door de verzekeringnemer
geinformeerd dienen te worden. Ðe dekking voor
werknemers die op of na 1 april in dienst treden, begint
niet eerder dan de dag waarop ajzch voor de
vezekering hebben aangemeld en voor zover
aanmelding binnen vier weken na indiensttreding of
start van de partnenelatie plaatsvindt.

Er ontstaat bij tijdige aanmelding door de werknemer
een aanspraak op een netto Anw-nabestaanden-
lijfrente uit een levensverzekering richting de
verzekeraar waarbij geldt dat:
- voor werknemers die op 30 april 2018 in dienst zijn

van de verzekeríngnemer de aanspraken uit de
verzekering tot stand komen per 1 mei 2018, voor
zover de werknemer zich voor deze datum
schriftelijk voor de vezekering bij de verzekeraar
heeft aangemeld;

- voor werknemers d¡e op of na 1 mei 201B in dienst
treden van de verzekeringnemer de aanspraken uit
de verzekering tot stand komen vanaf het moment
dat werknemer zich schriftelijk heeft aangemeld
voor zover aanmelding heeft plaatsgevonden
binnen 1 maand na indiensttreding;

Elips Life AG, kantoor Amstelveen, Startbaan A, 1 1AS XR Amstelveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Eltps Life AG: Triesen (Ll); KvK: FL{002.304.360-5, Vaduz
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DEELNAME

OMVANG VAN DE DEKKING

voor werknemers die op of na 1 mei 2018 een
partnerrelatie aangaan díe voldoet aan de partner
definitie die is opgenomen in deze overeenkomst,
de aanspraken uit de verzekering tot stand komen
vanaf het moment dat werknemer zich schriftelijk
heeft aangemeld, voor zover aanmelding heeft
plaatsgevonden binnen 1 maand na het aangaan
van de partnerelatie.

De contractd u u r van deze v erzekeri n gsovereen kom st
en daarmee de dekklng voor iedere individuele
verzekerde eindigt op de einddatum van de
overeenkomst. De dekking van een individuele
verzekerde onder deze overeenkomst eindigt
onhenoepelijk op het moment waarop de verzekerde
geen werknemer meer is van de verzekeringnemer of
zijn partnenelatie volgens de partner definitie die in
deze overeenkomst is opçnomen, heeft beëindigd. De
verzekerde is verplicht de verzekeraar binnen vier
¡'¡aia^ ^^ ^¡^¡^ .,^^ L^r l:^^^&,^-L^-l ^3 L^¡ ^:-r^ . ---weÂer I r t(¡ çil tL¡(' yat r I rç[ ql(it tst vtit lJdt tu ut I tel gil lug vdl I

het partnerschap te informeren hierover, zodat de
verzekering kan worden beëíndigd.

De verzekeringnemer is verplicht om zijn werknemers
die uit dienst treden te informeren over de plicht van
de verzekerde om de verzekeraar op de hoogte te
stellen van de uitdiensttreding. Deze verplichting voor
de verzekeringnemer treedt in werking zodra de
verzekeraar het hiervoor bestemde document aan de
verzekeringnemer beschikbaar heeft gesteld.

De verzekerde heeft het recht om de verzekering
schriftelijk op te zeggen per de lste van iedere
maand. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwillig en uitsluitend mogelijk voor werknemers van
de verzekeringnemer met een partnerrelatie die
voldoet aan de partner definitie die is opgenomen in
deze overeenkomst.

De dekking omvat bij overlijden van een verzekerde
de uitkering van de in het jaar van overlijden
verzekerde netto Anw-nabestaandenlijfrente. Het
verzekerde bedrag wordt in maandelijkse termijnen bij
achterafbetaling aan de begunstigde uitgekeerd tot de
AOW-ingangsdatum maar uiterlijk de 6Bste verjaardag
van de begunstigde.

Elips Life AG, kantoor Amst€lveen, Startbaan 8, 1 185 XR Amst€lveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Life AG: Triesen (Ll); KvK: FL4002.304.360-5, Vaduz
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PARTNER DEFINITIE

INDEXERING VAN DE UITKERING
NA INGANG

De verzekerde dient bij aanvang van de verzekering
de keuze te maken uit de volgende te verzekeren
jaarbedragen:

- € 5.000,-;
- € 7.500,-;
- € 10.000,-;
Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari
aangepast conform de procentuele stijging van de
wettelijk Anw-uitkering en vervolgens naar boven
afgerond op € 100,- nauwkeurig.

De dekking vindt plaats op basis van het bepaald
partnersysteem. Dit betekent dat in geval een
verzekerde tijdens de verzekerde contractperiode
overlijdt, de verzekeraar uitsluitend tot uitkeríng van
het verzekerd bedrag overgaat indien er sprake is van
een partner die voldoet aan de partner definitie.
Er vindt geen restitutie van de premie plaats als bij
overlijden van de verzekerde blijkt dat er geen sprake
is van een partner die voldoet aan de partner definitie.

- De echtgenoot dan wel geregistreerde partner van
de verzekerde;

- De ongehuwde persoon met wie de verzekerde
duurzaam een gemeenschappelijke huishouding
voert. Onder gemeenschappelijke huishouding wordt
verstaan een huishouding gevoerd door de
verzekerde en één partner, niet zijnde een bloed- of
aanverwant in de rechte lijn, voor zover sprake is
van:
a) een notarieel verleden samenlevingscontract, dan

wel;
b) een bewijs dat beiden ten minste zes maanden op

hetzelfde adres staan ingeschreven.

Hierbij wordt aangetekend dat de toetsing of er sprake
is van een reglementaire partner uitsluitend plaatsvindt
na overlijden van enige verzekerde.

- 0% (gelUkblijvende uitkering); of
- jaarlijks 2To cumulalief stijgend. De eerste stijging
vindt plaats op 1 januari van het jaar volgend op de
ingangsdatum van de uitkering.

De verzekerde dient voor aanvang van de
verzekering een keuze te maken tussen een na
ingang gelijkblijvende uitkering en een naingang2Io
cum ulatief stijgende u itkering.

Elips Life AG, kentoor Amstelveen, Startbaan g, 1 tBS XR Amstelveen;
KvK:51782987; Hoofdkantoor Elips Life AG: Trtesen (Ll); KvK: FL{002.304.360-5, Vaduz
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EINDDATUM VAN DE ÐEKKING

MAXIAIALE AANSP RAKELIJKHE ID

PER VERZEKERDE (OBLTGO)

PREMlE

PREMIE EN PREMIE{NGASSO

De dekking wordt beëindigd zodra de verzekerde
gercchtigd is tot een uitkering ingevolge de AOW,
ofwel zoveeleerder als de begunstigde partner de
AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt, in beide
situaties met een maximum van 68 jaar.

De verzekeraar verzekert niet meer dan de bij aanvang
door de verzekerde gekozen netto Anw-nabestaanden-
lijfrente. Dit bedrag wordt jaarlijks cumulatief verhoogd
met de procentuele stijging van de wettelijke Anw-
uitkering en vervolgens naar boven afgerond op
€ 100,- nauwkeurig.

Zie tariefbijlage

De premie is per maand, in twaalf gelijke delen, door de
verzekerde verschuldigd aan de verzekeraar,

Ðe verzekeraar stelt de premie per premievervaldatum
vast aan de hand van het overeengekomen premietarief
en de contractvoorwaarden. Op de aanvangsdatum van
de verzekering wordt de premie bepaald op basis van de
leeftijd van de verzekerde op dat moment en vervolgens
wordt de premie jaarlijks op 1 januarivastgesteld naar de
dan door de verzekerde bereikte leeftijd. De verzekeraar
stelt de leeftijd telkens in hele jaren vast.

Voor een verzekerde die zich niet tijdig heeft aangemeld
en als gevolg daarvan een verhoogde premle moet
betalen, geldt dat de premie wordt vastgesteld met
inachtneming van de op medische gronden geldende
premieverhogingen.

De verzekeringspremie is op de premievervaldatum bij
vooruitbetaling door de verzekerde verschuldigd aan de
verzekeraar door overmaking op de bankrekening van de
verzekeraar. Hiertoe wordt voor aanvang van de
verzekering door de verzekerde een machtiging
afgegeven aan de verzekeraar om de premie periodiek
van de hankrekening van de verzekerde af te laten
schrijven. Contante betaling van de premie is niet
mogelijk. Als premiebetaling niet plaatsvindt binnen 30
dagen na de premievervaldag dan biedt deze verzekering
geen dekking meer en keert de verzekeraar geen netto
Anw-nabestaandenlijfrente uit indien de verzekerde komt
te overlijden na deze termijn.

De premievervaldag is de eerste dag van de maand
waarop de premíebetaling betrekking heeft.

Elips Llfe AG, kantoor Amstelveen, Startbaan 8, 1 '185 XR Amstelveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Llfe AG: Triesen (Ll); KvK: FL{002.304.360-5, Vaduz
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PREMIEVRIJSTELLING Het recht op vrijstelling van premiebetaling in geval
van langdurige arbeidsongeschiktheid is
meeverzekerd. Op deze dekking zijn de Bijzondere
Voorwaarden PVI-V van toepassing.

De premie voor het meeverzekeren van het recht op
premievrijstelling bij langdurige arbeidsongeschiktheid
bedraagt 5,00% van de verschuldigde premie voor het
overlijdensrisico en is nlet verwerkt in het in bijlage I

opgenomen tarief.

Ðe acceptatie per I mei2018 vindt voor alle
werknemers automatisch en zonder uitsluiting of
premieverhoging plaats, met inachtneming van een
carenzperiode van één jaar, voor zover zï¡ zich voor I
mei 201 I hebben aangemeld.

Voor werknemers die na 1 meieen partner krijgen die
voldoet aan de partner definitie, geldt dat zij eveneens
automatisch en zonder uitsluiting of premieverhogíng
worden geaccepteerd met inachtneming van een
carenzperiode van één jaar, voor zover zij zich binnen
één maand na aanvang van het partnerschap hebben
aangemeld.

Voor werknemers die na I mei in dienst treden, geldt
dat zij eveneens automatisch en zonder uitsluiting of
premieverhogíng worden geaccepteerd met
inachtneming van een carenzperiode van één jaar,
voor zover zijzich binnen één maand na
indiensttreding hebben aangemeld.

De carenzperiode van één jaar is niet van toepassing
voor werknemers die op of na 1 mei2018 ín dienst
zijn getreden van de verzekeringnemer, voor zover de
desbetreffende werknemer direct voorafgaand aan
de aanmelding voor ten minste één jaar onafgebroken
verzekerd was voor een gelijkwaardige Anw-
hiaatdekking.

De periode van één jaar wordt verminderd met de
periode waarin de verzekerde direct voorafgaand een
Anw-dekking had van een vergelijkbaar niveau als
onder deze verzekering.

MEDISCHE ACCEPTAilE

Elips Life AG, kantoor Amstelveen, Startbaan B, 
.l 185 XR Amstelveen;

KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Life AG: Triesen (Ll); KvK: FL-0002.304.360-5, Vaduz
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lndien een werknemer zich niet tijdig heeft aangemeld
voor deze verzekering dan welterug koml op een
eerder gemaakte keuze die leidt tot een verhoging
van het verzekerde risico voor de verzekeraar
(verhoging verzekerd bedrag of verhoging van het
indexeringspercenlage), dan geldt dat acceptatie van
(de verhoging van) het risico plaatsvindt op basis van
medische waarborgen, overeenkomstig de bepalingen
die zijn opgenomen in artikel 4 van de Algemene
Voonvaarden OVL-V.

Voor verzekerden die bij aanvang van de verzekering
partieel arbeidsongeschikt zijn in de zín van de WAO
of de WlA, geldt dat de voorwaarden en aanmeldings-
term ijn voor de netto Anw-nabestaandenverzekering
onverkort van toepassing zijn, met dien verstande dat
het prem ievrijstellingsrisico niet wordt m eeverzekerd.

Voor verzekerden die bij aanvang van de verzekering
ziek zijn, maar niet arbeidsongeschikt in de zin van de
WAO of de WlA, geldt dat:
- de voorwaarden en aanmeldingstermijn voor de

netto Anw-nabestaandenverzekering onverkort van
toepassing z'rjn;

- de dekking voor de netto Anw-nabestaandenlijfrente
in stand blijft tot het moment dat de vezekerde
volledig arbeidsongeschikt (80-1 00%) wordt
verklaard in de zin van de WIA als gevolg van een
eerste ziektedag die gelegen is voor de
ingangsdatum van deze overeenkomst;

- de dekking voor de netto Anw-nabestaandenlijfrente
wordt beëindigd vanaf het moment dat de verzekerde
volledig arbeidsongeschikt (80-1 00%) wordt
verklaard in de zin van de WIA als gevolg van een
eerste ziektedag die gelegen is voor de
ingangsdatum van deze overeenkomst;

- de dekking voor het premievrijstellingsrisico pas tot
stand komt vanaf het moment dat de verzekerde
4 weken volledig en onafgebroken is hersteld;

- er uitsluitend aanspraak op premievrije voortzetting
van de netto Anw-nabestaandenlijfrente kan
ontstaan indien de eerste ziektedag die tot
arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA heeft
geleid, gelegen is binnen de verzekerde
contractperiode.

Elips Life AG, kantoor Amstelveen, Startbaan 8, 1 185 XR Amstelveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Life AG: Triesen (Ll); KvK: F14002.304.360-5, Vaduz
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CARENZPERIODE De carenzperiode omvat de bepaling dat in het geval
een verzekerde binnen één jaar na aanvang van hel
risico overlijdt, om in aanmerking te komen voor de
uitkering van een nabestaandenuitkering door de
begunstigde, aannemelijk gemaakt dient te worden dat
het overl'ljden niet het gevolg is van een op de
aanvangsdatum van het risico bestaande en bekende
aandoening, ziekte, klacht of gebrek. De carenzperiode
start op het moment dat de premiebetaling start.

Om voor een uitkering van de netto Anw-
nabestaandenlijfrente ín aanmerking te komen is de
begunstigde verplicht zijn medewerking te verlenen.

VERWERKING :NDIVIDUELE MUTATIES

BELASTINGEN

lndien de verzekering stopt als gevolg van het
beëindigen van het dienstverband, wordt, na ontvangst
van de schriftelijke melding van het beëindigen van de
verzekering, de premiebetaling en de dekking
slopgezet vanaf het moment van uitdiensttreding.

De verzekerde kan gelijktijdig met de melding van
beëindiging van de verzekering, bij de administrateur
van deze verzekering een offerte opvragen om deze
verzekering op individuele basis voort te zetten.

lndien de verzekering stopt als gevolg van het
beëindigen van de partnerrelatie, wordt de premie
gerestitueerd vanaf de premievervaldatum die direct
voorafgaat aan de datum waarop de verzekeraar de
schriftelijke melding van het beëindigen van de
verzekering heeft ontvangen, ofuvel, indien de
beëindiging van de partnerrelatie na deze datum is
gelegen, vanaf de datum waarop de partnenefatie
daadwerkelijk is beëindigd.

De verzekerde is verplicht om de verzekeraar zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken te
informeren over het einde van het dienstverband of
het eindigen van de partnerrelatie volgens de partner
definitie.

Een ingegane netto Anw-nabestaandenlijfrente wordt
rechtstreeks aan de begunstigde uitgekeerd onder
verrekening van eventueel wettelij k verpl ichte
inhoudingen. De premie is niet in aftrek gebracht op
het inkomen van de verzekerde. lndien de
Belastingdienst mocht oordelen dat deze constructie
niet is toegestaan, dan zal die daarop worden
aangepast en geacht worden daarvoor in de plaats te
zijn getreden (fiscale glijclausule).

Elips Life AG, kantoor Amstelveen, Stiartbaan B, 1 185 XR Amstelveen;
KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips Llfe AG: Triesen (Lt); KvK: FL-0002-304.360-5, Vaduz
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OVERIGE BEPALINGEN

Een en ander met dien verstande dat een aanpassing
geen hogere of langere uitkeringen tot gevolg kan
hebben die niet in de premiestelling zijn begrepen
zoals blijkt uit deze verzekeringsovereenkomst.

De aanspraak op de netto Anw-nabestaandenlijfrente
mag niet worden afgekocht, vervreemd dan wel
formeel of feitelijk vooruerp van zekerheid worden of
een andere onregelmatige handeling venicht worden
in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
De Anw-nabestaandenlíjfrente mag niet overgaan op
een andere dan door de Wet inkomstenbelasting
2001 voor deze netto Anw-nabestaandenlijfrentes
toegestane aanbieder. Gebeurt dit wel dan wordt het
genoten belastingvoordeel teruggenomen ook voor
eerdere belastingjaren dan het jaar waarin de lijfrente
niet meer aan de voorwaarden van de Wet
inkomstenbelasting 2001 voldoet.

De verzekeringnemer en de verzekeraar zijn
gerechtigd om deze overeenkomst op de
expiratiedatum te beëindigen. ln het onderhavige
geval draagt de verzekeraar vanaf de expiratiedatum
geen aansprakelijkheíd meer voor de onder deze
overeenkomst vezekerde individuele netto Anw-
nabeslaandenl ijfrentes.

De administratie en premie-incasso van de uit deze
overeenkomst voortvloeiende verzekeringen wordt
namens de verzekeraar in volmacht uitgevoerd door
Vandien Service Provider B.V. (VSP). VSP brengt
naast de premie die verschuldigd is op basis van het
in deze overeenkomst opgenomen tarief, jaarlijks een
administratievergoeding in rekening bij iedere
verzekerde ler grootte van €.12,-.

lndien de verzekeringsovereenkomst tussen
verzekeringnemer en verzekeraar wordt beëindigd of
de verzekerde treedt uit dienst bij de
verzekeringnemer, dan kan de verzekerde een offerte
opvragen bijVSP voor individuele voortzetting van de
Anw-nabestaandenverzekering bij de verzekeraar
zonder medische waarborgen.

Deze verzekeringsovereenkomst is tot stand
gekomen zonder bemiddeling van een hiertoe
volgens de Wft gekwalificeerde bemiddelaar en/of
adviseur.

El¡ps L¡fe AG, kantoor Amstelveen, Startbaan 8, 1185 XR Amstelveen;
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Aldus opgemaakt en ondertekend, mede voor:
- Tariefbijlage
- Bijzondere Voon¡yaarden PVI-V
- Algemene Voonraarden OVL-V
- Glausuleblad Terrorismedekking

Datum

Naam Gemeente /

Naam ondertekenaar

Functie ondertekenaar

Handtekening

Naam contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

E-mail contactpersoon

Amstelveen, d.d.
Elips Life AG

Albert Bakker
CEO Benelux

2.?....?;2nÆ....k. à...........

Lvd

â.c-n {. r¿ Íf.ffi............

4. rt+^/ .knÆnr./ç

sytñser

ri-tôaaí""Tr"" o

â :.y.fl.x.. Í? ê.ç â.r.s.tç @.A {..e. tr . v /.

Stefan Duran
Head Sales Benelux
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Tariefbiilage
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Vrijstelling van premiebetaling bij
arbei d so ngesch i kthei d

voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen

Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden OVL. Deze voorwaarden gelden als:

a. dât op uw verzekeringsovereenkomst staat;

b. premievrijstelling bi arbeidsongeschiktheid ls meeverzekerd.

Deze bijzondere voorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden OVL. De veaekeringsovereenkomst gaatweer

voor op deze bijzondere voorwaarden.

Artikel 1 Definities

Hieronder leest u een aantal begippen die vaak terugkomen in deze bijzondere voorwaarden. U leest hier per begrip

wat we er precies mee bedoelen.

1.1 Wij / we / ons I onze:
De vezekeraar: Elips Life AG, gevestigd in Triesen, Liechtenstein. Het Nederlandse kantoor staat ¡n Amstelveen.

1.2 U / uw:
De verzekerde-

1,3 Ðeverzekeringnemer:
De rechispersoon mei wie wij de verzekeringsovereenkortrsl zijri aangegaaii.

1.4 Werknemer:
De werknemer die bij de verzekeringnemer in dienst ¡s en het werk doet dat hü ¡n een contract met de verzekeringnemer

heefl afgesproken. ln deze voorwaarden venrijzen we steeds met 'hij' naar'de ver¿ekerde'. Dat doen we om de tekst

leesbaar te houden. Natuurliik kan een kewerknemer ook een vrouw zijn.

1.5 Verzekerde:
De persoon op wiens leven de vezekering is gesloten. ln deze voorwaarden verwrjzen we steeds met'hij' naar'de
verzekerde'. Dat doen we om de tekst leesbaar te houden. Natuurlijk kan een vezekerde ook een vrouw z{n.

1.6 Ðe Wet WIA
De Wet werk en ¡nkomen naar arbeidsvermogen (WlA).

1.7 UWV:

Het U itvoerin gsinst¡tuut Werknemersverzekeringen

1.8 Arbeidsongeschiktheid:
Een venekerde ¡s arbeidsongeschikt als hij niet of minder geschikt ¡s om te werken. En dat komt door ziekte, ongeval,

andere gebreken, zwangerschap of bevalling. Het gaat om algemeen geaccepteerd werk. Dus niet per se het werk dat

de verzekerde deed voor de arbeidsongeschiktheid. Het maakt niet uit of er op dat moment werk beschikbaar is voor de

vezekerde.

1.9 Wachttijd:
Een arbcidsongeschikte vezekerde hoeft geen premie meer te betalen na een minimalo poriode van

arbeidsongeschtKhetd- ljeze peflode noemen we de wachttrjd. Ueze wachttld is even lang als de wâchttud voor de

WA-uitkering. Dit is minimaal 104 weken.

a. ls de wachttijd via de Wet WIA korter? Dan krijgt de verzekerde geen eerdere uitkering van deze veaekering.

b. ls de wachttijd (vrijwillig) langer? Dan krijgt de verzekerde pas een uitkering op de datum waarop de W|A-uitkering

ingaat. Hij kan via deze verzekering geen eerdere uitkering krijgen.

Als de verzekerde gedurende 4 weken aaneengesloten volledig arbeidsgesch¡kt is geweest en vervolgens weer uifualt,

dan begint de wachttijd opnieuw.
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'1.10 lnkomen:
We gaan uit van hel inkomen zoals bepaald in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

1.11 WIA-dagloon:
We gaan u¡t van het dagloon zoals staat in het toekenningsbeslu¡t van het UWV. Dat is gebaseerd op de Wet WlA.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Doel van de verzekering
U hoeft geen premíe meer te betalen als u arbeidsongeschikt raakt
Verliest u uw inkomen door arbeidsongeschiktheid? Dan hoeft u geen premie meer te betalen voor de
hoofdverzekering. Dat is het doel van deze verzekeringsovereenkomst. Deze verzekering verleent vrijstelling van
premiebetaling wanneer u na de wachttijd nog minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. En voor de periode waarin u

arbeidsongeschiK bent.

2,2 Acceptatie van werknemers
Wij accepteren werknemers volgens de algemene voorwaarden
ln artikel 4 van de algemene voorwaarden leest u wat de regels voor acceptatie zijn. Er is alleen dekking als u:
a. n¡et arbeidsongeschiK bent;
b. en de werkzaamheden u¡tvoert d¡e u met de vezekeringnemer afgesproken heefi.

Arbeidsongeschiktheid doo¡ een ziekþ die al bestond yalt niet onder de dekking
Wordt u arbeidsongeschíkt? En ligt de 1e ziektedag die tot arbeidsongeschikthe¡d heeft geleid niet in de verzekerde
contractper¡ode? Dan valt dit niet onder de dekking.

Bü acceptatie na een medische keuring mogen wij de premie en voorwaarden aanpassen
Wij kunnen het volgende doen:
a" de premie verhogen;

b. oorzaken van arbeidsongesch¡ktheid van de dekking uitslu¡ten;
c. de periode van de dekking verkorten;

d. de acceptatie weigeren.

Artikel 3 Vrijstelling van premiebetaling

U meldt zicb bij ons vía het meldíngsformulier
Denkt u dat u recht hebt op vrijstelling van premiebetaling? Geef dit aan ons door via het meldingsformulier
'arbeidsongeschikte werknemers'. U vindt dit formulier op www.elioslife.com/nl. Stuur het ingevulde meldingsformufier
zo snel mogelijk naar ons door.

U zorgt ervoor dat wij een kopie van de toekenningsbeslissing kríjgen
Vinden wij dat u recht heeff op (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling? Dan volgen wij de toekenningsbeslissing
van hel U\Â/V volgens de Wet WlA. U zorgt ervoor dat wij hiervan zo snel mogelijk een kopie krijgen. De vrijstefling
werkt terug tot 12 maanden voor de datum waarop wij de toekenningsbeslissing ontvangen.

Artikel 4 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
4.1 Plichten van u en de verzekeringnemer

Dit zíjn de plichten van u en de verzekeringnemer b¡j arbe¡dsongeschiktheid:
a. Werken mee om het herstel enlof de re-integratie van u te bevorderen. Bijvoorbeeld door aanpassing of verandering

van de werkzaamheden. Doe niets wat herstel of re-integratie ¡n de weg staat.
b. Laat het UVW en/ofdeskundige dienst ondersteunen bij de re-integratie indien u arbeidsogeschikt bent.
c. Uw werkgever en u houden zich aan de plichten die staan in de Arbowet, de Wet verbetering poortwachter

(Burgerlijk Wetboek), de Ziektewet en de Wet WlA.
d. Volg onze adviezen bij re-integratie op.
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4.2 Uw plichten
lndien u arbeidsongeschikt bent, werkt u mce aan uw herstel
U doet alles om zo snel mogelijk te herstellen. Alles wat u doet, is erop gericht zo snel mogelijk weer aan het werk te

kunnen. U doet dus niets wat het herstel of re-:ntegralie tegen kan gaan. Als wij dat van u vragen, doet u ook het

volgende:

a. U geeft ons alle informat¡e die we nodig hebben. Bijvoorbeeld inkomensgegevens en alle relevante

uilkeringsdocumenten die U kri¡0t vân het t ¡WV. t,l oeeft ons toestemming om rlie ¡nformalie te delen met

deskundigen die wll uitkiezen.U geeft ons ook de machtigingen d¡e we nodig hebben.

b. U laat het ons meteen weten als u herstelt. Het maakt niet uit of u helemaal of voor een deel herstelt. Ook laat u het

meteen weten als u weer (gedeeltel¡jk) aân het werk gaat.

c. U laat het ons meteen weten als u meer of minder gaat werken.

d. U geeft wijzigingen van uw woonadres aan ons door.

Artikel 5 Mate van vr¡jstelling

U kunt vrijstelling van premiebetaling krijgen na de wachttijtl
Heeft u aan alle voorwaarden voldaan? Dan kdjgt u na uw wachttijd (min¡maal '104 weken) een vrijstelling van
premiebetaling. We gaan voor de vrijstelling uit van het verzekerde bedrag op de 1" z¡ektedag.

We rekenen met het uitkedngspercentage uit de tabel
ln deze tabel ziet u welk uitkeringspercentage bij welke mate van arbe¡dsongeschiktheid hoort.

Mate van arbeidsongeschiktheid

zoals bepaald door het WW
procenten van de

verschuldigde premie

o%

tot 40%

lot 55o/o 50o/"

55 tot 65%

65 tot

80 tot en met

Artikel 6 Veranderang van arbeidsongeschiktheid

We passen de vr¡¡stelling aan bij een verandering van het arbeidsongesch¡ktheidspercentage
We gaan uit van het arbe¡dsongeschiktheidspercentage dat het U\Â/V heeft vastgesteld. Verandert dít? Dan passen we

de vrijstelling van premiebetaling aan op het nieuwe percentage. We doen dit op de datum van de verandering. Stopt de

overeenkomst? Dan gelden de voorwaarden van artikel 1 L

Artikel 7 Uitkering bij inkomen

Bij een ¡nkomen berekenen we het uitkeringspercentage op een andere manier
Heeft een u een inkomen terwijl u arbeidsongeschikt bent? En verlaagt het UWV op basis van dit inkomen het

arbeidsongeschiktheidspercentage niet? Dan berekenen we het uitkeringspercentage volgens deze verzekering als

volgt. Dit is een andere berekening dan in artikel 5.

(Ungemaximeerd) WIA-daglôon x 21,75 - maândlnk0men

x 100o/o

(Ongemaximeerd) WIA-dagloon x 21,75

Het uitkeringspercentage kan lager zijn dan bû het UWV
ls de uitkomst van de formule lager dan het arbeidsongeschiktheidspercentage dat het UWV vaststelt? Dan keren we u¡t

volgens het lagere uitkeringspercentage in de tabel in artikel 5.

U moet al uw inkomen opgeven bij ons
Wij kunnen vragen om een kopie van de aangifte inkomstenbelasting. U geefi deze dan aan ons.
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Artikel I Verhoging van de verzekering

De vrijstelling van premiebetaling geldt niet voor een verhoging van de verzekering van het overlijdensrisico
Het gaat hierbij om een verhoging van (een deel van) de premie na de datum waarop de (gedeeltelijke) vrijstelling
ingaat.

Artikel 9 Uitsluitingen
9.1 Uitgesloten

Als u arbeidsongeschikt bent krijgt u geen uítkeríng in de volgende gevallen

Als de arbeidsongeschiktheid ontstaat door I van de oozaken hieronder. Ofals de arbeidsongeschiktheid daardoor

erger wordt door 'l van de oozaken hieronder. Het maakt niet uit of dat een indirect of direct gevofg is. Het gaat om

deze oorzaken:

a. Opzet of (on)bewuste roekeloosheid van u. Met opzet bedoelen we ook poging tot zelfdoding.

b. tijdens of als gevolg van het deelnemen aan een niet-Nederlandse gewapende dienst;
c. atoomkernreaclies, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

d. door molest. Met molest bedoelen we:
1 . een gewapend conflict, hier wordt onder verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen

elkaar, of althans de een de ande¡, gebruik makend van militaire machtsmíddelen bestrijden. Onder gewapend

conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;

2. burgeroorlog,hierwordtonderverstaaneenminofmeergeorganiseerdegewelddadigestrijdtusseninwoners
van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;

3. opstand, hier wordt onder verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het

openbaar gezag;

4. binnenlandse onlusten, hier wordt onder verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op

verschillende plaatsen zich voordoend b¡nnen een staal;
5. oproer, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht

tegen het openbaar gezag;

6. muiterij, h¡er wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van

enige gewapende macht, gerlcht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;

e. door zich te bevinden in een gebied met een oranje of rood reisadvies van de Nederlandse overheid. De regels

hiervoor leest u in artikel 15 van de algemene voon{aarden.

9.2 Niet uitgesloten
Als u arbeidsongesch¡kt bent, krijgt u wel een uítkering als de arbeidsongeschiktheid ontstaat:
a. door molest in een gebied buiten Nederland als u al vóór het ontstaan van deze s¡tuaties over of door dat gebied

reist of in dat gebied verbtijfi voor de uitoefeníng van zíjn beroep en als u het gebíed niet op tijd kón verlaten of
vermijden. U moet dan de instructies van de Nededandse of de plaatselijke overheid volgen.

b. door radio-actieve nucliden, die zich overeenkomstig hun beslemming buiten een keminstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd z¡¡n voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,

onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaard¡ging, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. Onder
'keminstallatie'wordt verstaan de kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad

1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

Artikel 10 Einde vrijstelling van prem¡ebetaling

U krijgt geen premievrijstelling (meer) als:
a. u overlijdt;

b. de einddatum is bereikt voor de dekking waarvoor de vrijstelling van premiebetaling geldt;

c. het arbeidsongeschiktheidspercentage geen recht op vrijstelling geeft. We gaan daarbij uit van het

arbeidsongeschiktheidspercentage dat het UWV heeft vastgesteld. Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld

volgens de tabel in arlikel 5 of bij inkomen volgens de berekening in artikel 7;

d. u zich niet houdt aan de plichten van artikel 4.
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De prem¡evr¡jstelling stopt op de dag na de afgesproken einddatum

Dit is uiterlijk op de dag na de afgesproken einddalum van de uitkering die is vastgelegd in de

vezekeringsovereenkomst.

Artikel 1l Premievrijstelling na beëindiging van de
verzekeringsovereen komst (u itloop)

11.1 Arbeidsongeschikt bij stoppen van de verzekeringsovereenkomst
Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u verzekerd als deze verzekeringsovereenkomst stopt.

Dit geldt alleen indien de 'l " zlektedag nog binnen de contractperlode llgt. De vrijstelling van prem¡ebetaling geldt dan

ook na het stoppen van de vezekeringsovereenkomst voor het deel waarvoor geen premie hoeft te worden betaald.

11.2 Premievrijstelling na stoppen van de verzekeringsovereenkomst
Voor premievrijstelling na het stoppen van de verzekeringsovereenkomst blijven de regels heEelfde
a. Veranderingen in de Wet WIA gelden n¡et meer voor deze uitkeringen. We gaan uit van de Wet WIA zoals die was

op het moment dat de verzekeríngsovereenkomst stopte.
b. De plichten in deze verzekeringsvoorwaarden blijven gelden voorde arbe¡dsongeschike verzekerden die een

vrijstelling van premiebetaling krijgen.

c. ls er op het moment van stoppen nog geen arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld op basis van de Wet

WA? Dan geldt als maximum het arbeidsongesch¡ktheidspercentage dat daarna als 1e ¡s vastgesteld op basis van

de Wet WlA.
d. Veranderingen in het W|A-uitkeringspercentage nemen we alleen mee als het lager wordt, of als de

premievrijstelling helemaal stopt.

Artikel l2 Overige

In alle andere gevallen gelden de algemene voorwaa¡den
De algemene voorwaanlen vínrlt r: hij ¡le nvereenkomsl- Deze zijn ook van foepassing op de verzekering van de
premievrijstelling bû aóeidsongeschiktheid.
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lnleiding

Voor het verhogen van de leesbaarheid wordt in deze voorwaarden gesproken over "de

verzekerde", "hij", "zt¡n" en "hem", alwaar een mannelijke of vrouwelijke verzekerde wordt bedoeld.

Artikel I Definities

Als de verzekeringsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden hiemaar venarijzen en de vezekeringsovereenkomst
of de bi.jzondere voorwaa¡den hier n¡et van afwijken, wordt verstaan onder:

1.1 Verzekeraar:
Elips Life AG, gevestigd te Tr¡esen Liechtenstein en kantoorhoudend te Amstelveen Nederland.

1.2 Verzekeringsnemer;
De rechtspersoon waarmee verzekeraar de vezekeringsovereenkomst is aangegaan.

1.3 Verzekerde:
De persoon op wiens leven de verzekering is gesloten.

1.4 Obligo:
Het absolute maximale totale bedrag aan nabestaandenlijfrente per vezekerde dat de verzekeraar verplicht ¡s als risico
te aanvaarden met inachtneming van de in de verzekeringsovereenkomst neergelegde voorwaarden. Hierbij tellen ook
mee de op het leven van de betrokken vezekerde in verband met diens overlijden in dekking gegeven bedragen.

1.5 Locatie:
Een gebouw dan wel een groep van gebouwen die met elkaar verbonden zijn door een parkeergarage, een
ventilatiesysteem of een andere doorgang.

1.6 Werknemer:
De werknemer is de persoon die in dienst van de verzekeringnemer arbeid venicht en hiervoor loon ontvangt. Stagiaires
ín de zin van de Pensioenwet worden niet als werknemer aangemerkt.

1,7 Verzekeringsovereenkomst:
Overeenkomst tot vezekering, waarbij de verzekeraa¡ zich ertoe verb¡ndt om tegen betaling van premies de
nabestaande van de verzekerde schadeloos te steflen in geval het verzekerde risico optreedt.

1.8 Spijtoptant:
Een spûtoptant is een werknemer die zich niet tijdig aanmeldt of afstand heeft gedaan door middel van een getekende

afstandsverklaring en zich alsnog aanmefdt danwel zijn eerder gemaakte keuze wenst te herzien. De verzekeraar mag

dan medísche waarborgen verlangen.
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Artikel 2 Algemeen

2.1 De vezekeringsovereenkomst heeft tot doel om b¡j het overl¡jden van een ver¿ekerde gedurende de verzekerde

periode, een periodieke uitkering te verrichten aan de begunstigde.

2.2 De onder de vezekeringsovereenkomst vezekerde nabestaandenlijfrentes en de betrokken partijen bij de

vezekeringsovereenkomst zijn nader omschreven in de verzekeringsovereenkomst. De in de

vezekeringsovereenkomst en de eventueel aangehechte Bijzondere Voon¡raarden opgenomen bepalingen hebben

voorrang boven het gestelde in deze Algemene Voon¡raarden.

Met de verzekeringsovereenkomst komen alle voorafgaande mondelinge en schrlftelijke afspraken die in het kader van

de verzekeringsovereenkomst tussen part¡jen zijn gemaakt te vervallen. Geen toevoeging aan of wijziging van de

vezekeringsovereenkomst kan tegenover de vezekeraar worden ingeroepen, voordat deze door de verzekeraar

schriftelijk aan de venekenngnemer rs bevesügd.

2.3 De dekking wordt beheerst door de bepalingen van de vezekeringsovereenkomst en is gebaseerd op cen

onveranderlijk beleid. De vezekeringnemer brengt voorstellen tot verandering van de dekking tijdig ter kennis van de

verzekeraar. ln het geval dat en¡ge wijziging van essentiéle invloed is op de werking van de verzekeringsovereenkomst

- ter beoordeling van de verzekeraar - zullen partijen in onderhandelingen treden ten aanzien van de voorwaarden op

basis waarvan voortzett¡ng van de verzekeringsovereenkoms: kan pfaatsvinden. Een toevoeging aan ofwijziging van de

vezekeringsovereenkomst kan tegenover d e vezekeraar alleen worden ingeroepen als de verzekeraar deze schriftelijk

aan de vezekeringnemer heeft bevest¡gd.

2.4 ln de gevallen waarin de verzekeraar verplicht is om over te verichten u¡tkeringen loonheffingen of anderszins heffingen

van overheidswege af te dragen of hiervoor aansprakel¡jk gesteld wordt, ¡s verzekeraar te allen tijde gerechtagd om het

bedrag hiervan te verrekenen met het uit hoofde van de vezekeringsovereenkomst uit te keren bedrag- Als verzekeraar

al tot u¡tkering is overgegaan, is de verzekeraargerechtigd dit bedrag ¡n rekening te brengen bii de begunstlgde, de

ontuanger van dit bedrag. D¡egene is gehouden het bedrag zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te vergoeden.

2.5 De begunst¡gde heeft geen recht op contante betaling van de verzekerde uitkering of uitkeringen. De verzekeraar zal de

verschuldigde bedragen overmaken naar een bankrekening naar keuze van de begunstigde als zich hier geen nationale

of intemationale regelgeving tegen verzet. Als de kosten hiervan hoger blijken te zijn dan de kosten van het

Nederlandse girale betalingsverkeer mag de vezekeraar die extra kosten verrekenen met de uit te betalen bedragen.

2.6 Het Convenant toegang tot aan arbeid gerelateerde verzekeringen is niet van toepassing op deze vezekering

Verzekerden en acceptatie

Artikel 3 Duur van de verzekerlngsovereenkomst

3.1 De verzekeringnemer verstrekt op het eerste verzoek van de verzekeraar alle gewenste inlichtingen en bescheiden die

naar het oordeel van de verzekeraar van belang zijn voor een juiste uitvoering van deze overeenkomst, met

inachtneming van de bepalingen die in artikel 15 van deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

3.2 Verzekeringnemer en verzekerde staan er voor in en garanderen dat alle informatie en gegevens die aan de

vezekeraar worden verstlekl in het kader van deze overeenkonrst volledig, trauwkeurig, waarheidsgetrouw en niet

misleidenrl zijn (door onachtzaamheid of anderszins) op het moment van verstrekking.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de vezekeringsovereenkomst. Na afloop van

deze periode wordt de vezekeringsovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur zoals aangegeven in de

vezekeringsovereenkomst, tenzij één der partijen uiterlijk 2 maanden voor het einde van de contractperiode de

vezekeringsovereenkomst per brief of via e-mail aan de wederpartü opzegt. ln geval van opzegging blijft de verzekering

van nabestaandenlijfrentes van kracht tot en met de laatste dag van de lopende contractperiode.

3.4 Naast de in deze voorwaarden voor de vezekeraar genoemde beëindigingsgronden hebben zowel de

vezekeringnemer als de ver¿eheraar het recht onr in bijzorrdere ontstatrdigheden de vezekeritrgsovereenkomst per

brief ofvia e-mail per direct op te zeggen. Van de hiervoor bedoelde omstandigheden is sprake indien ten aanzien van
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één van beide partijen mocht worden verklaard, dat zij verkeert in een toestand welke in het belang van de
gezamenlijke schuldeisers bijzondere voorzieningen behoeft, ofr¡¡el dat zij krachtens een wettelijke regeling in een
loestand mocht geraken, dat zij het beheer over haar inkomsten en/of vrije beschikking over haar vermogen verliest.
ledere partij is verplicht om indien deze omstandigheden zich bij haarvoordoen, de wederpartij daarvan onmiddellijk op
de hoogte te stellen.

3.5 Een verzekeringsovereenkomst vervalt automatisch als De Nederlandsche Bank de toestand van oorlog vaststelt.

3.6 De contractduurvan de vezekering en daarmee de dekking eindigt op de in de verzekeringsovereenkomst genoemde
einddatum. De dekking van een individuele verzekerde eindigt in ieder geval op het moment waarop de verzekerde
geen werknemer meer is van de verzekeringnemer,

3.7 De begunstigde zal op vezoek van de vezekeraar documenten toesturen waaruit blilkt dat de vezekerde voor ingang
van de verzekering ook reeds deelnemer was in een pensloenregeling die al dan niet een vergelijkbare dekking kende.

Artikel 4 Aanbieding en aanvaarding van de
overlijdensrisico's

4.1 De vezekeraar verplicht zich de overlijdensrisico's voor de verzekerden automatisch en op normale voonÀraarden te
aanvaarden tot de max¡male aansprakelijkheid perverzekerde als vermeld in de verzekeringsovereenkomst.

4.2 Voor spijtoptanten beoordeelt de vezekeraar het overlijdensrisico of de uitbreíding van het besfaande overlijdensrisico,
voordat acceptatie kan plaatsvinden, op basis van door de vezekeraar opgevraagde med¡sche gegevens. D¡t is een
door betrokkene zelf in te vullen gezondheidsverklaring, een huisartsenkeuring of een intemistenkeuring. Op
www.elipslife.com/nl staan de bedragen vermeld waarvoor een gezondheidsverklaring, huisartsenkeuring dan wel
¡ntem¡stenkeuring van toepassing is.

Als de acceptatie op basis van medische gegevens plaatsvindt, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. de verzekeraar heeft het recht een aanvullend medisch onde¡zoek en/of inlichtingen bij de behandelend arts en/of
spec¡alist te vragen (met toestemming van de vezekerde), als de medisch adviseur van de vezekeraar d¡t voor een
gefundeerde beoordeling van het risico noodzakelük v¡ndt;

b. de verzekeraar is bevoegd op medische gronden een verhoogde prcmie ¡n rekening te brengen, oozaken van
overlijden van de dekk¡ng uit te slu¡ten, de duurvan de dekking te bekorten ofde acceptatie van de betrokkene le
weigeren;

c. de kosten verbonden aan een medische keuring en/of aanvullend medisch onderzoek, komen voor rekening van de
vezekeringnemer.

4.3 Personen die door een fusie of het aangaan van een samenwerkingsverband door de veïzekeringnemer werknemer
van vezekeringnemer worden en waarop de omschrijving van de term verzekerde daardoor van toepassing zou kunnen
zijn, vallen niet automatisch onder de strekking van de vezekeríngsovereenkomst. De verzekering van het
overlijdensrisico van deze personen onder de verzekeringsovereenkomst is pas mogelijk nadat verzekeraar en
vezekeringnemer hierover vooraf schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

4.4 Als de vezekeraar een bedrag of premie in ontvangst neemt voor risico's die niet onder de verzekeringsovereenkomst
vallen of voor risico's die niet in overeenstemming met de voorwaarden van de vezekeringsovereenkomst zijn
geaccepteerd, geeff dit ten aanzien van deze ris¡co's onder geen enkele omstandigheid recht op een aanspraak op de
verzekeraar. De verzekeraar zal het ontvangen bedrag of premie dan restitueren. Het verplicht de vezekeringnemer
ook niet om dergelijke risico's onder de verzekeringsovereenkomst ter verzekering aan te b¡eden.

Artikel 5 Aanvang van het risico en duur van dekking

5.1 Als en voor zover de acceptatie niet automatisch en op normale voorwaarden kan plaatsvinden, is de vezekeraar pas

aansprakelijk vanaf de dag waarop vezekeraar de vezekeringnemer schriftelijk opgave doet van de voon¡raarden
waarop verzekeraar het risico aanvaardt. lndien de kandidaat-vezekerde op afivijkende voonvaarden wordt
geaccepteerd, gaat de dekking in op de datum waarop de vezekeraar de kandidaat-verzekerde schriftelijk heeft
geinformeerd over de afuiijkende acceptat¡evoorwaarden, indien en voor zover premiebetaling plaatsvindt.

Ãelipslife I OVL-V 201801.1



5"2 Gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst worden de individuele verzekeringen telkens voor de duur van

één kalenderjaar gesloten. Ze worden, onverminderd het bepaalde in artikel 4, per 1 januari van enig jaar automatisch

verlengd op bas¡s van de in de verzekeringsovereenkomst omschreven dekking.

5.3 Als een rlslco op een andere datum dan I januari aanvangt, loopt de dekking voor de reslererde duur van lret

d es betreffende ka I end erj aar.

5.4 De aansprakelijkheid van de vezekeraar rnet betrekking tot het overlijdensrisico van enige verzekerde eindigt zodra

één van de volgende situaties zich voordoet:

a. de verzekeringnemer beë¡ndigt de verzekeringsovereenkomst voor de betrokken verzekerde en/of voor alle

verzekerden;

b. de verzekerde bereikt de in de vezekeringsovereenkomst vermelde eindleeftijd;

c. verzekerde of vezekeringnemer verhu¡st naar het buitenland, de dekking eindigt op de datum waarop

verzekerde/verzekeringnemer naar het buitenland verhuisi;

d. de partner van verzekerde bereikt de AOW-ingangsleeftijd (maar in ieder geval als de partner de 68-jarige leeftijd

bereikt als dat eerder is);

e. de verzekerde beëindigt de partnerrelatie met begunstigde;

5.5 Als en voorzover blijkt dat een nieuwe (aspirant-) vezekerde bij de aanvang van de verzekering al is overleden, volgt

geen uitkerlng ongeacht eventuele wetenschap wat dat betreft bij één van beide partiien.

Artikel 6 Mededelingsplicht en gevolgen

6.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en/of door de verzekerde aan de

verzekeraar verstrekte gegevens. De verzekeringnemer en/of de verzekerde zijn verplicht vóór het aangaan van een

vezekering en tijdens de looptijd van de verzekering aan de verzekeraar alle fe¡ten mede te delen die zij kennen of

behoren le kennen waarvan, naar zij weten of behoren te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan

aftangen of, en zo ia op welke voorwaarden, de verzekeraarde verzekering zou willen sluiten of lijdens de looptíjd van

de verzekering overlijdensrisico's in dekking zou willen nemen.

6.2 Als de vezekeraar ontdekt dat niet aan de in artikel 6.1 omschreven mededelingsplicht is voldaan, zal hij de verzekerde

en de verzekeringnemer hierover binnen 2 maanden na deze ontdekking schriftelijk informeren onder vermelding van

de eventuele gevolgen. Met u¡tzondering van de in artikel 6.4 bedoelde situaties heeft de veftekerde dan de

mogelijkheid om:

a. de verzekering voort te zetten en de aangekondigde gevolgen voor zijn rekening te nemen;

b. in overleg te treden met de verzekeraar om de verzekering te wijzigen;

c. de veaekering op te zeggen.

6.3 Als de verzekerde en/of de verzekeringnemer handelt of heefi gehandeld om met opzet de vezekeraar te misleiden en

de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken de vezekeringsovereenkomst niet zou zijn aangegaan, kan de

vezekeraar deze verzekeringsovereenkomst binnen 2 maanden na ontdekking van de misleiding met directe ingang

opzeggen.

6.4 Als de verzekerde niet aan ziin mededelingsplicht heeft voldaan, gelden de vofgende bepalingen bij overlijden van een

vezekerde:
a. de uitkering geschiedt onverkort als de niet of onjuist vermelde feiten van geen belang ziin voor de beoordeling

van het risico, zoals dit zich heeft verwezenlikt;
b. de uitkering wordt gekort naar evenredigheid als de vezekeraar bij kennis van de ware stand van zaken een

hogere premie zou hebben bedongen;

c. als de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken andere voorwaarden zou hebben gesteld, vindt de

uitkering slechts plaats als waren deze voorwaarder¡ ir: de verzekerirtgsoveleenkotÌst opgellorììen;

d. de verzekeraar verricht geen uilkering als de vezekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen

verzeketirrg ¿uu lrel.rbert geslulerr,

e. de verzekeraar verricht geen uitkering als zij opzettelijk is misleid.
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Artikel 7 Uitsluitingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de vezekeraar bij overlijden van een vezekerde tot uitkering verplicht
ongeacht de oozaak van het overlijden en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt, behoudens ind¡en de
vezekerde overlijdt:

a. als gevolg van een misdrijf begaan door de begunstigde(n), waarvoor deze begunstigde(n) strafrechtelijk is (zijn)

veroordeeld;

b. doorzelfmoordofeenpogingdaartoebinneneenjaarnadeaanvangvandedesbetreffendevezekering;
c. overlijden tijdens of tengevolge van het deelnemen aan enige niet-Nederlandse gewapende dienst;
d. overlijden tíjdens oftengevolge van oorlogshandelingen, waarbij de verzekerde actiefbetrokken is geweest;

e. tengevolge van oorlogshandelingen tijdens zijn verblilf in een gebied builen Nederland dat al in staat van oorlog was
op het moment dat hij dit gebied bewust betrad;

f. tengevolge van oorlogshandelingen tijdens zijn verblijf in een gebied buiten Nederland, dat hij al vóór het ontstaan
van een (dre¡gende) oorlogssituat:e betrad, waarbij hij in strijd handelde met de instructies van de Nederlandse
respectievelijk de plaatselijke overheid door het desbetreffende gebied niet tijdig te verlaten terwül hij daartoe wel de
gelegenheid had.

g. één van de hieronder genoemde vormen van molest:
1. een gewapend conflict, hierwordt onderverstaan elk geval waarín staten ofandere georganiseerde partijen

elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van mílitaire machtsmiddelen bestrijden. Onder gewapend

conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
2. burgeroorlog, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners

van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;

3. opstand, hierwordt onderverstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gerichttegen het
openbaar gezag;

4. binnenlandseonlusten,h¡erwordtonderverstaanminofmeergeorganiseerdegewelddadigehandelingen,op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een slaat;

5. oproer, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde plaatselíjke gewelddadige beweging, gericht
tegen het openbaar gezag;

6. muiterij, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van
enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld ljn;

h. atoomkemreac{ies, onverschillig hoe deze z¡jn ontstaan. Deze uitsluiting geldt n¡et indien het overlijden veroorzaakt
is door radio-adieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemm¡ng buiten een keminstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,

onderw¡¡skundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, opslag en het zich onldoen van radío-aclieve stoffen. Onder
'keminstallatie'wordt verstaan de kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakel¡jkhe¡d Kemongevalfen (Staatsblad

1979-225), evenals een kerninstallatie aan boord van een schip.
i. ln een gebied dat niet voldoet aan het gestelde in artikef 14.

Artikel I Maximale aansprakelijkheid per gebeurtenis

8.1 De vezekeraar kan als daarvan niet is afgeweken in de verzekeringsovereenkomst uit hoofde van de
vezekeringsovereenkomst tezamen met eventueel andere met de verzekeringnemer op kapitaalbasis afgesloten
verzekeringsovereenkomsten per jaar tot geen hoger bedrag door de gezamenlijke begunstigden worden aangesproken
dan € 50.000.000,- (vijfiígmiljoen euro) als het overlijden van meerdere verzekerden het gevolg is van eenzelfde
gebeurtenis dan wel een reeks van onderling verbonden gebeurten¡ssen. Bij een verzekering op rentebasis is het
bedrag de conlante waarde van de toekomstige verwachte uitkeringen.

Van een reeks van onderling verbonden gebeurtenissen is sprake als de gebeurtenissen voortvloeien uit ofverband
houden met een zelfde oorzaak, voortvloeíen uit voortdurende, zich herhalende of met elkaar in verband staande
omstandigheden, of de gebeurtenissen deel uit maken van een reeks van gebeurtenissen die hoewel op zich zelf
beschouwd los van elkaar staan in tijd en plaats gezamenlijk een planmat¡g geheel vormen,

Voor de werking van deze bepaling worden alleen die aanspraken in aanmerking genomen waarvan de datum waarop
deze ontstaan liggen binnen een periode van 12 maanden die ingaat op de dag waarop de eerste gebeurtenis(sen) die
de aanspraken heefr doen ontstaan heeft plaats gevonden. De vezekeraarwijst de dag aan waarop de periode van 12

maanden is aangevangen. Als het bedrag van € 50.000.000 niet voldoende is om alle aanspraken van de begunstigden
uit te keren, zullen de aanspraken van de begunstigden naar verhouding verlaagd worden. Dit gebeurt door het bedrag
van de maxímale totale aanspraak van € 50.000.000 te delen door het totaalbedrag van de aanspraken waarvan het
ontstaan ligt in de door de verzekeraar bepaalde periode van 12 maanden en de aldus ontslane breuk te
vermenigvuldigen met de ongekorte aanspraken per begunstigde.
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8.2 lndien de vezekeringnemer een per postcode gespecifìceerd ovezicht overlegt van de locaties waar de verzekerden

z¡ch gedurende werktijd bevinden onder vermelding van de voor de aldaar werkzame verzekerden geldende

overlijdensrisicokapitalen, kan de vezekeraar bezien of het genoemde maximale bedrag per localie kan worden

verhoogd tot het benodigde bedrag.

Artikel 9 Niet nakomen verpl¡chtingen
Als verzekeringnemer een verplichting uit de vezekeringsovereenkomst niet, te laat of slechts gedeeltelijk nakomt en

de vezekeraar hierdoor in zijn belangen is geschaad, dan heeft de verzekeraar het recht om n¡et of slechts gedeeltel¡jk

tot uitkering overte gaan. Als de verzekeraar met opzet is misleid, zal het recht op uitkering altijd vervallen.

Uitkering
Artikel I 0 Schademelding, uitker¡ng van nabestaandenlijfrente

10.1 Van het overlijden van een verzekerde, wordt de verzeketaa¡ zo spoedig mogelijk schrifielijk In kenn¡s gesteld onder

overlegging van een wettig bewijs van ovefijden, kopie bankafschrifr van de begunstigde, kopie legitimatiebewijs van de

begunstigde, ingevuld 'formulier ovedijdensuitkering' en de eventuele andere bescheiden, die naar het oordeel van de

verzekeraar voor de vaststelling van de rechtmatigheid van de aanspraak benodigd zijn.

10.2 EennabestaandenlijfentedienietbinnenSjaatnadedagwaarophelope¡sbaarisgeworden,wordtopgevraagd,zal
niet worden uitgekeerd. De rechlsvordering is dan verjaard.

10.3 Betaling van de uitkering vindt in beginsel plaats in Nederland. Als de nabestaande in een andere EU lidstaat of daar
L.,:¡^- f ^ .,itt.^Å6ã '.,¡ll^^ ^-+.,--^^^ b^â t'^e^b^r--. --n.¡il|¿¡da aiaan cralla¡ ;n rra¡lra¡¿l mof nnÁor an¡larouurtcrr uç urr^çrrrrg rYrrrLrr urr.vorr!,ç

administratieve belasting, vaststelling van begunstigíng, feítelijk of juridisch vezet van intemationale regelgev¡ng tegen

vezekering of fiscale en/of juridische uituoerbaarheid.

10.4 De nabestaaden lijfrente wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de contractduur, maar uiterlijk voor het einde van

het dienstuerband, uitgekeerd aan de begunstigde in maandelijkse termijnen bij achterafbetal¡ng. De begunstigde aan

wie cen uitkering wordt verstrekt, dient in beginsel ieder jaar een wettclijk bcwijs von ¡n lcvcn zijn aan dc vorzckeraar te

overleggen.

Wijziging van het risico
Artikel I 1 Risicowijziging

1 1.1 Voor de verzekeringstechnische risicobeoordeling en acceptatie bij verblijf in het buitenland volgt de verzekeraar

kleurcodes die zijn vermeld op de webs¡te van de Rijksoverheid met reisadviezen. De volgende kleurcodes bestaan:

Groen: Geen bijzondere veiligheidsrisico's;

Geel: Let op, veiligheidsrisico's;

Oranje: Alleen noodzakelijke reízen;

Rood: Niet reizen.

(http:/iwww. rij ksoverheid. nl/onderwerpen/reisadviezenl )

Uttzendrng naar en verbhjt in gebieden en landen mei een groen en/of geel relsadvles leveren geen

vezekeringstechnisch hoger risico op en heet geen gevolgen voor de dekking.

Uitzending naar en verblijf in gebieden en landen met een oranje en/of rood reisadvies levert een

vezekeringstechnisch hoger risico op en heeft tot gevolg dat er geen dekking is voor het overlijdensrisico, tenzij

anders overeen wordt gekomen lussen de vezekeraar en de vezekeringnemer. De vezekeraar heefi dan het

recht de premies en de voorwaarden voor de veneker¡ng ten behoeve van de betrokken verzekerde te hezien.

Doorslaggevend is in beginsel de op de eerste dag van het verblijf geldende kleurcode. Als tijdens het verblijf de

kleurcode wijzigt, dan geldt het volgende:
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Als een gebied de kleurcode wijzigt naar oranje/rood dan heeft de verzekerde 4 weken om een andere verzekering
te zoeken, dan wel het geb¡ed te verlaten. Na deze term¡jn is geen dekking voor overlijden en
arbeidsongeschiktheid.

De verzekerde dan wel begunstigde zal op vezoek alle gegevens aan verzekeraar verstrekken die nodig zijn om
de verblijfplaats ¡n de verstreken periodes vast te stellen. Bij een claim zal de vezekeraar nagaan vanaf wanneer
de kleurcode geldt.

Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Artikel 12Herzien¡ng tarieven en vootwaarden

12.'l Deverzekeraarheefthetrechtdepremieen/ofvoorwaardenvooralleverzekeríngenvanoverlijdensrisico'swaarvoor
deze Algemene Voonvaarden gelden tussentijds te wijzigen.

12.2 Een wijziging als bedoeld in ailikel 13.'1 wordt voor elke daaronder vallende venekering van kracht op een door de
verzekeraar vast te stellen tijdstip en zal door de vezekeraar schriftelijk aan de vezekeringnemer worden meegedeeld.
Als de verzekeringnemer binnen de in de mededeling gestelde termijn van ten m¡nste 60 dagen de vezekeraar
schrifielijk heefi medegedeeld de heziening te weigeren wordt de verzekering op de västgestelde datum beëindigd.

I 2.3 Heefi de verzekeraar bínnen de vorenbedoelde termijn geen mededeling betreffende weigering van de
vezekeringnemer ontvangen, dan wordt de verzekeringnemer geacht met de herziening te hebben ingestemd.

12,4 De verzeke¡aar zal alleen van het ¡n dit artikel bedoelde recht gebruik maken indÍen de wijziging van de premie en/of
voorwaarden voorMoeit uit een wíjziging in verzekeringsvoorschrifren, wettelijke regelingen of wettelijke bepalingen die
van dusdanige aard is, dat de gevolgen van essentiële invloed zijn op deze verzekeringen, een en anderterbeoordeling
van de verzekeraar. Onder verzeker¡ngsvoorschriften wordt h¡erbû verstaan: 'Voorschrifren die voorMoeien uit, in of op
grond van de wet gestelde voorwaarden of uit de.]urisprudenlie, en een dírecte relatie met en consequenties voor de
vezekering hebben. Hiertoe behoren ook aanwijzingen van de bevoegde toezichthouder."

12.5 Een tussent¡¡dse wi.:zigíng van de voon¡vaarden heeft geen betrekk¡ng op al overleden verzekerden.

Overige bepalingen

Artikel I 3 Terrorismerisico

Het tenorismerisico is verzekerd indien en voor zover dat onderdeel uitmaakt van de vezekeringsovereenkomst
volgens het gehechte clausuleblad terrorismedekking. Het tenorismerísico is herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Artikel 14 Valuta en het van toepassing zijnde recht

De geldbedragen zijn uitgedruK in euro's. Op de vezekeringsovereenkomst ís het Nederlandse recht van

toepassing.

Artikel l5 Bescherming van persoonsgegevens

15.1 Bij deaanvraagen/ofgedurendedelooptijddanwel bij dewijzigingvaneenverzekeringvraagtdeverzekeraarom
persoonsgegevens. De verzekeraarverwerkt deze persoonsgegevens enerzijds ten behoeve van het beoordelen en
accepteren van cliënten, het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten met een cliënt en het beheren van
de daaruit voortvloeiende relatie, het ali¡rikkelen van het betal¡ngsverkeer, het voorkomen en bestrijden van fraude en

het voldoen aan wettelijke verplichtingen en anderzijds ten behoeve van algemene statistische doeleinden (volledig
geanonim¡seerd). Onder cliënt wordt verstaan de cliént volgens de begripsomschrijving in de Gedragscode Verwerking
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Persoonsgegevens Financièle lnstellingen. Deze gedragscode is van toepassing op de venarerking van

persoonsgegevens. De volledige tekst van de gedragscode kan worden geraadpleegd via de website van het Verbond
\'Ò^ \l^oaLàr,'rc rrn¡nr rrarzal¿arrrrc nl

15.2 Degedragscodekanookwordenopgevraagdb¡hetVerbondvanVerzekeraars(Postbus93450,2509ALDenHaag,
telefoon 070-3338500).

I 5.3 De verzekeringnemer draagt er zorg voor dat de in het kader van de verzekeringsovereenkonrst l¡edoelde uitwisseling

van persoonsgegevens geen overtreding inhoudt van de uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

geldende bepalingen. De vezekeraar ¡s n¡et aansprakelük ind¡en de verzekeringnemer hierbij in gebreke blijfr. Vanaf

25 mei 2018 treedt de Algemene verordcn¡ng gcgcvensbescherm¡ng ¡n werking (AVG). Dit heeft tot gavolg dat vanaf 25

mei 2018 de AVG dient te worden gelezen waar Wbp vermeld staat.

Artikel l6 Klachten en geschillen

Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddel¡ng, totslandkoming en uitvoering van deze vezekering

kunnen worden voorgelegd aan de directie van:

Elips Life AG

Postbus'!91
1180 AD Amstelveen

ïelefoon 020 - 75 59 800

Email: klachten@elipslife.com

lndien het oordeel van de verzekeraar voor vezekeringnemer, verzekerde of begunstigde niet bevredigend is, kan men

zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiêle Dienstuerlening (KiFiD)

Postbus 93257

2600 
^G 

Dcn Haûg

Telefoon 070 - 333 89 99

www.kifid.nl

Het Klachten¡nstituut Financiële Dienstverlening beslist over de ontvankelijkheid en de wijze van aftandeling van de

klacht.

lndien verzekeringnemer, vezekerde of begunstigde geen gebruik wil of kan maken van deze

klachtenbehandelingsmogelijkheden kan men het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter,
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Clausu leblad terrorismedekk¡ ng
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Versie 23 november 2007

ln dit clausuleblad dient gelezen te worden voor'de vezekeraar': Elips Life AG.

Artikel I Begripsomschrijvingen

ln dit cfausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:

1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedrag¡ngen - begaan bu¡ten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet
op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en

oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waaryan letsel en/of aantast¡ng van de gezondheid, al dan

niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden

aangetast, waarbÍj aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organ¡satorisch verband - is beraamd

en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religíeuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwilligebesmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van

molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe ffsische, biologísche,

radioactíeve of chemische ínwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan n¡et de dood tengevolge

hebbend, bij mensen ofdieren kunnen veroorzaken en/ofschade aanzaken kunnen toebrengen dan wel anderszins

economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig

organ¡sator¡sch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken..

1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van tenorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen

daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte hervezekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit

hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen

voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1 .1 , 1 .2 en 1 .3 omschreven risíco's, in herverzekering kunnen

worden ondergebracht.

1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder "staat

waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen

risico's.

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een veaekeringnemer met gewone verblijfplaats

in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de

rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

c) Overeenkomsten van natura-uifuaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone

verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde

vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
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1.6 ln Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-uituaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in

Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 Begrenz¡ng van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 lnd¡en en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen

van de geldende polisvoorwaarden, dekkirrg t¡estaat voor gevolgen varl eerì gelreurtenis die (direct of indirect) verband

houdt met:

tenorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,

handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,

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 hervezekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het

geval van een verzekerinq met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken

verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde

vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien

van de betrokken verzekering.

2.2 De NHT b¡edt 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 lezamen. Van een eventuele aanpassing zal mertecJeling worden gedaan ¡n drie lândel¡Jk verschijnende

dagbladen.

2.3 ln añrvijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:

. schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;

. gevofgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,

dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maxímaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal

worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal

afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door

verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde

objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedri.ifsactiviteiten op het risicoadres. Als

zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50

meter afstand van elkaar gelegen zijn en waaryan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.

Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep,

zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt

als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappíj(en) de polis(sen) is (zijn)

afgeslotcn.

Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT

3.1 Op de hervezekering 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 vastgestelde 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

irr hoever¡e 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 fìnanciële middelen blijkt te beschikken, is zij
gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de vezekeraar te doen.

3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te

beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de

verwezenlijking 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 uitkcring gcrcchtigdcn.
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3.3 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 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 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 gebeurtenis of
omstandighe¡d heeft vastgesteld dat deze als een ven¡vezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad
wordt beschouwd-

Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27'178761 bij de Kamer van Koophandel
Amsterdam.
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