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PrivC Verzekeringsplan

.=
Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op
tot het Prive Verzekeringsplan behorende
verzekeringen.

alle

1 Begripsomschrijving en bepalingen
1 .l Definitie Prive Verzekeringsplan
Het Prive Verzekeringsplan bestaat uit verschillende
verzekeringen waarnaar op het moederblad wordt
verwezen.
1.2 Voorwaarden
Voor het Prive Verzekeringsplan gelden de
polisvoorwaarden waarnaar op het polisblad van de
betreffende verzekering wordt verwezen. lndien en
voorzover de voor een verzekering geldende
polisvoorwaarden afwijken van de Algemene
voorwaarden van het Prive Verzekeringsplan, geldt
hetgeen in de Algemene voorwaarden van het Prive
Verzekeringsplan is vermeld.
1.3 Verzekeringnerner/premiebetaler
Voor schade- en zorgverzekeringen geld(t als
verzekeringnemer(s) uitsluitend degene(n) die op de
desbetreffende polisbladen word(t vermeld.
Voor levensverzekeringen en natura uitvaartkostenverzekeringen kan de verzekeringnemer een andere
persoon zijn dan de premiebetaler. In dat geval is
de eerstgenoemde verzekeringnemer,vemeld op het
voorblad van het Prive Verzekeringsplan, de
premiebetaler voor de levensverzekering(en) en
natura uitvaartkostenverzekering(en). Schriftelijke
kennisgevingen door De Amersfoortse geschieden dan
uitsluitend aan de hiervoor bedoelde eerstgenoemde
verzekeringnemer/premiebetaler.
1.4 levensverzekeringen
Voor de tot het Prive Verzekeringsplan behorende
levensverzekeringen is het niet mogelijk om premies
te voldoen door middel van een depot en om een
pandrecht op de polis te vestigen of een verpande
polis in het pakket op te nemen.
2 Grondslag van het Prive Verzekeringsplan
Voor iedere tot het Prive Verzekeringsplan behorende
verzekering geldt ah grondslag het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel
van andere documenten verstrekte gegevens.
Deze formulieren en documentenworden geacht een
geheel te vormen met de polis. De op de polisbladen
vermelde omschrijvingen van de risico’s worden
geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn.
3 Hetziening van premie en/of voorwaarden
lndien De Amersfoortse gebruikmaakt van een enblocbepaling van b&n van de verzekeringen om de premie
en/of voorwaarden aan te passen en de verzekeringnemer gaat hiermee niet akkoord, dan zal de
beeindiging uitsluitend voor die verzekering gelden.
4 Premie
4.1 Premiebetaling
Betaling van de verschuldigde premie, kosten en
- indien van toepassing assurantiebelasting is
mogelijk per maand, per kwartaal, per half jaar of
per jaar. lndien bij aanvang of gedurende de
lwptijd van het Prive Verzekeringsplan de
termijnpremie f SO,- of minder bedraagt zal, als de
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premie door De Amersfoortse wordt geincasseerd, een
automatische incasso verplicht zijn.
Verzekeringnemer wordt geacht hiermee in testemmen.
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en
indien van toepassing assurantiebelasting
vwruit te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij
verschuldigd worden. Betaling van de verschuldigde
premie, kosten en indien van toepassingassurantiebelasting geschiedt aan de NV Amersfoortse
Algemene Verzekering Maatschappij die hierbij geacht
wordt tevens de NV Amenfwrtse Zorgverzekering
Maatschappij, de NV Amersfoortse Levensverzekering
Maatschappij en De Amersfoortse/UKV Uitvaartkostenverzekering NV te vertegenwwrdigen.
4.2 Niet-betaling van de premie
lndien de verzekeringnemer het verschuldigde niet
tijdig overeenkomstig artikel 4.1 betaalt of weigert
te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van na de premievervaldatum plaatsvindende
gebeurtenissen. Een ingebrekestelling dwr
De Amersfoortse is daarvwr niet vereist.
Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als
niet-betaling. De verzekeringnemer dient het
verschuldigde eventueel verhoogd met aan de
buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering
verbonden kosten en rente, alsnog te betalen.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het
verschuldigde. De dekking begint weer na de dag
waarop het verschuldigde door De Amersfwrtse is
ontvangen en als zodanig is geaccepteerd.
4.3 Premiebetaling voor levensvenekeringen
In afwijking van het in artikel 4.2 bepaalde ten
aanzien van de dekking geldt vwr
levensverzekeringsovereenkomsten het volgende:
indien de premie - geheel of ten dele - niet
binnen 30 dagen na de vervaldatum is betaald,
vervalt de verzekering zonder dat daartoe enige
waarschuwing, ingebrekestelling of enig andere
formaliteit is vereist, tenzij recht bestaat op
afkoop of op omzetting in een premievrije
verzekering.
bestaat recht op afkwp, dan wordt de verzekering
automatisch vwrtgezet zolang de afkwpwaarde, na
aftrek van eventueel verstrekte beleningen,
toereikend is om daaruit de achterstallige premies
en beleningsrenten, vermeerderd met samengestelde
interest van 1% per maand, berekend vanaf de
vervaldata, te voldoen. De afkoopwaarde wordt
daarbij berekend alsof alle in de vorige zin
bedoelde premies tijdig betaald waren.
bestaat er geen recht op afkwp of heeft de
verzekering geen afkwpwaarde, maar wel een
premievrije waarde, dan wordt de verzekering omgezet
in een premievrije verzekering tot een verminderd
verzekerd bedrag.
4.4 Premiebetaling UKV
In afwijking van het in artikel 4.2 bepaalde ten
aanzien van de dekking geldt voor natura
uitvaartkostenverzekeringen het volgende.
lndien de premie geheel of ten dele niet binnen
30 dagen na de vervaldatum is betaald, zal zonder
dat daartoe enige waarschuwing, ingebrekestelling of
enig andere formaliteit is vereist, de verzekering
van rechtswege vervallen onder verbeurte van alle

blad 2

betaalde premies en recht op vergoeding, met dien
verstande dat van een verzekering, welke
afkoopwaarde heeft, de afkoopwaarde wordt
uitgekeerd, mits de verzekeringnemer daarom binnen
drie jaar na de vervaldag van de niet voldane premie
verzoekt. De op deze manier vervallen verzekering
kan met godvinden van de UKV en op door haar te
stellen voorwaarden worden hersteld.
5 Einde van het Prive Verrekeringsplan
Naast de regelingen in elk van de verzekeringen
geldt dat het Prive Verzekeringsplan eindigt:
a indien De Amersfoortse de polis opzegt na een
schorsing van de verzekeringen tengevolge van het
niet tijdig betalen van de premie, kosten en/of
assurantiebelasting;
b indien minder dan twee verzekeringen van
toepassing zijn. Voor de bepaling van het aantal,
komen de volgende verzekeringen in aanmerking:
verzekeringen waarvoor periodiek een premie wordt
voldaan;
- verzekeringen waarvan de ingangsdatum in de
toekomst ligt;
- levensverzekeringen die premievrij gesteld zijn
wegens arbeidsongeschiktheid (IS);
- levensverzekeringen die de contractuele einddatum
van premiebetaling hebben bereikt;
De overgebleven verzekering zal worden voortgezet
als een individuele verzekering. De betalingstermijn
en -bepalingen zullen zonodig worden aangepast zoals
deze gelden voor de individuele verzekering.
6 Privacyreglement
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te
leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in
de door De Amersfoortse gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacyreglement van toepassing.
7 Klachten
Op de tot het Prive Verzekeringsplan behorende
verzekeringen is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van een van deze
verzekeringen kunt u zich wenden tot:
- de afdeling Clientenservice van De Amersfoortse,
telefoon (033) 464 25 55.
Voor schade- en zorgverzekeringen:
- de Ombudsman Schadeverzekering,Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
- de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Voor levensverzekeringen:
- de Ombudsman Levensverzekering, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
Voor natura uitvaartkostenverzekeringen:
de Ombudsman Uitvaartkostenverzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

