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Deze voorwaarden bestaan uit de volgende delen:
Deel 1: Definities
Deel 2: Voorwaarden Premievrijstelling Passende Arbeid/Beroepsa
rbeidsongeschiktheid
Deel 3: Voorwaarden Premievrijstelling WIA-volgend
Deel 4:	Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsrente Passende
Arbeid/Beroepsarbeidsongeschiktheid
Deel 5: Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsrente WIA-volgend
Deel 6: Voorwaarden Ongevallenverzekering
Deel 7: Voorwaarden Verzorging

DEEL 1
DEFINITIES
In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:
BW:
Burgerlijk Wetboek;
Loondoorbetaling bij ziekte:
Loondoorbetaling bij ziekte, zwangerschap of bevalling
op grond van artikel 7:629 BW en hetgeen daaromtrent in
de arbeidsovereenkomst is bepaald dan wel een uitkering
krachtens de ZW;
Werkgever:
De (rechts)persoon die als zodanig op de polis staat vermeld;
UWV:
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als
bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
WIA:
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
ZW:
Ziektewet.

DEEL 2
VOORWAARDEN PREMIEVRIJSTELLING PASSENDE ARBEID/
BEROEPSARBEIDSONGESCHIKTHEID:
Art. 1 Premievrijstelling
A		 Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt vrijstelling van premiebetaling (hierna: vrijstelling) verleend indien
en voorzover sprake is van arbeidsongeschiktheid en voorzover overigens is voldaan aan de bepalingen in de polis,
de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende
Voorwaarden.
B 		 Deze vrijstelling heeft betrekking op de overeengekomen
premie van de hoofdverzekering en aanvullende
verzekering(en) op het moment van ingang van de vrijstelling of op het overeengekomen deel van de premie op het
moment van de vrijstelling. Een verhoging van de premie
na intreden van de arbeidsongeschiktheid komt niet voor
vrijstelling in aanmerking, tenzij op de polis staat vermeld
dat de premievrijstelling staffelvolgend is. In dat geval
komt tevens voor vrijstelling in aanmerking een verhoging
van de premie ten gevolge van het door de verzekerde
bereiken van een volgende leeftijdsklasse na het tijdstip
waarop vrijstelling (gedeeltelijk) is verleend. De indeling in
leeftijdsklassen en de bijbehorende beschikbare premie
zijn bepaald in het door de verzekerde en de werkgever
overeengekomen pensioenbrief of het pensioenreglement.
Voorgaande geldt alleen indien Avéro Achmea in het bezit
is gesteld van deze pensioenbrief of dit pensioenreglement, vóór het moment dat de arbeidsongeschiktheid is
ingetreden.
C 		 Een vrijstelling gaat in per de eerstvolgende premievervaldag na de dag waarop de arbeidsongeschiktheid is ingeD-3476-11-06
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treden en de wachttijd is verstreken. Een herziening gaat
in per de eerstvolgende premievervaldag na de dag waarop sprake is van gewijzigde arbeidsongeschiktheid.
(Hogere) vrijstelling wordt echter niet eerder verleend dan
drie maanden voor de dag, waarop alle voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid benodigde gegevens in
het bezit zijn gesteld van Avéro Achmea.
D 1. De wachttijd vangt aan op de dag volgend op die waarop
een bevoegd arts de arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld. Gedurende de wachttijd dient sprake te zijn van
ononderbroken arbeidsongeschiktheid. Voor het bepalen
van het onafgebroken arbeidsongeschikt zijn, worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld, als zij
elkaar met een onderbreking van minder dan 30 dagen
opvolgen. Bij de vaststelling van de wachttijd worden perioden, waarin een uitkering in verband met zwangerschap
en bevalling op grond van de Wet arbeid en zorg wordt
genoten, niet meegerekend.
2. Van toepassing is de wachttijd die op de polis staat vermeld. Indien de wachttijd niet op de polis staat vermeld,
bedraagt de wachttijd 24 maanden wanneer de verzekerde
verplicht verzekerd is op grond van de WIA en de polis er
één is in de zin van artikel 2, vierde lid, onder B of C van
de Pensioen- en spaarfondsenwet dan wel in de zin van
de Pensioenwet dan wel uitvoering geeft aan een pensioenregeling in de zin van artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964 en 12 maanden in de overige gevallen.
E		 De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de mate
van arbeidsongeschiktheid en van het toepasselijke klassensysteem als vermeld op de polis.
1. In geval van het 2-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 65%: voor
0% van de premie;
65 tot 100%: voor 100% van de premie.
2. In geval van het 3-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 45%: voor
0% van de premie;
45 tot 80%: voor 50% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
3. In geval van het 7-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
			 0 tot 25%: voor
0% van de premie;
25 tot 35%: voor 30% van de premie;
35 tot 45%: voor 40% van de premie;
45 tot 55%: voor 50% van de premie;
55 tot 65%: voor 60% van de premie;
65 tot 80%: voor 75% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
F 		 Ook na ingetreden arbeidsongeschiktheid blijft de premie
voor de dekking verschuldigd.
Art. 2 Arbeidsongeschiktheid
A 		 Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er
in relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te
stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde in
zijn functioneren is beperkt.
B 		 Onverminderd het bepaalde in lid A geldt dat overeenkomstig hetgeen op de polis staat vermeld één van de volgende criteria van toepassing is:
1. Criterium Passende Arbeid Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde voor ten minste 65% (in geval
van het 2-klassensysteem), 45% (in geval van het 3-klassensysteem) of 25% (in geval van het 7-klassensysteem)
niet in staat is tot het verrichten van de werkzaamheden
die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en
die gelet op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in
redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Bij het
vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt
geen rekening gehouden met verminderde gelegenheid tot
het verkrijgen van arbeid.

2. Criterium Beroepsarbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
voor ten minste 65% (in geval van het 2-klassensysteem),
45% (in geval van het 3-klassensysteem) of 25% (in geval
van het 7-klassensysteem) niet in staat is tot het verrichten
van de werkzaamheden verbonden aan zijn op de polis
vermelde dan wel aan Avéro Achmea laatst opgegeven
beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de
regel en redelijkerwijs kan worden verlangd.
Art. 3 Aanvraag vrijstelling en melding toename arbeidsongeschiktheid
		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht onmiddellijk, maar in ieder geval binnen
een maand na het intreden dan wel de toename van de
arbeidsongeschiktheid daarvan aan Avéro Achmea melding te doen, indien er op dat moment nog sprake is van
(toegenomen) arbeidsongeschiktheid. De aanmelding dient
te geschieden door inzending door de verzekeringnemer
c.q. de werkgever van een ‘aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid’, dat door de verzekerde naar waarheid
dient te worden ingevuld en ondertekend.

b.

c.
d.
e.
f.
9.

Art. 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid
		 De mate en duur van de arbeidsongeschiktheid en de
omvang van de uitkering worden door Avéro Achmea vastgesteld aan de hand van gegevens van door haar aangewezen medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle
voor de vaststelling noodzakelijke gegevens aan de verzekeringnemer mededeling gedaan. Indien de verzekeringnemer de vaststelling niet binnen één jaar nadat deze hem is
meegedeeld in rechte heeft aangevochten, wordt hij
geacht de vaststelling te hebben aanvaard en zijn alle
rechten terzake van een vordering vervallen.
Art. 5 Vermindering arbeidsongeschiktheid
		 Nadat de arbeidsongeschiktheid gedurende 30 dagen of
langer minder heeft bedragen dan 65% (in geval van het
2-klassensysteem), 45% (in geval van het 3-klassensysteem) of 25% (in geval van het 7-klassensysteem), dient
opnieuw voldaan te worden aan het bepaalde in artikel 1
lid C.
Art. 6 Beëindiging vrijstelling
		 Een vrijstelling eindigt:
1. op de dag waarop niet meer aan de voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan;
2. op de dag waarop deze aanvullende dekking eindigt;
3.	in geval van overlijden van de verzekerde per de eerste
dag volgend op de dag van overlijden.
Art. 7 Uitsluitingen
A 		 Geen vrijstelling wordt verleend indien de arbeidsongeschiktheid of is ontstaan of verergerd:
1.	door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde,
de verzekeringnemer c.q. de werkgever of van iemand
anders die bij de verzekering belang heeft;
2. 	door een ongeval de verzekerde overkomen, terwijl Avéro
Achmea aannemelijk maakt dat het ongeval een gevolg
was van alcoholmisbruik van de verzekerde.
Alcoholmisbruik van de verzekerde is aannemelijk indien
zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger, of zijn
adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger is;
3.	door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende en opwekkende middelen anders dan op medisch
voorschrift alsmede door overmatig alcoholgebruik;
4. door ongevallen de verzekerde beneden de leeftijd van 23
jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met
een cilinderinhoud van méér dan 50 cc, dan wel van een
motorrijwiel, waarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven;
5. tijdens detentie van de verzekerde;
6. vóór de 17de verjaardag van de verzekerde of die met zo
een arbeidsongeschiktheid samenhangt dan wel die is
ingetreden op of na de 65ste verjaardag van de verzekerde;
7. door een ziekteoorzaak die bij het aanvaarden van de verzekering uitdrukkelijk is uitgesloten en waarvan de erzekerde bij het tot stand komen van de verzekering in kennis is
gesteld;
8. hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt
verstaan:
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.

B 		

Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de
Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags
Organisatie en de West-Europese Unie;
burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat;
oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot een gebeurtenis veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden 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 vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor
de geleden schade aansprakelijk is, blijft deze uitsluiting
van kracht. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
Indien krachtens de Wet op de medische keuringen geen
keuring van de verzekerde heeft plaatsgevonden, verleent
Avéro Achmea geen vrijstelling, indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij aanvang van de (verhoogde)
dekking of intreedt binnen twee jaar na aanvang van de
(verhoogde) dekking en deze arbeidsongeschiktheid is
ontstaan ten gevolge van reeds voor of bij aanvang van de
(verhoogde) dekking bestaande ziekte of gebreken.

Art. 8 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A 		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q de werkgever is in geval van arbeidsongeschiktheid, onverminderd
de verplichting tot nakoming van in overige artikelen gegeven voorschriften, verplicht:
1. zich direct onder behandeling van een bevoegd arts te
stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel en reïntegratie te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel en
reïntegratie kan vertragen of verhinderen;
2. zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea door een
door Avéro Achmea aan te wijzen arts en/of andere deskundigen te laten onderzoeken en aan deze alle gewenste
inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich voor onderzoek te laten opnemen in een door Avéro Achmea aan te
wijzen ziekenhuis of andere medische instelling;
3. zijn medewerking te verlenen tot de uitvoering van deze
voorwaarden onder meer door alle gewenste inlichtingen
of (officiële) stukken te verschaffen omtrent inkomsten uit
eigen arbeid of recht op uitkeringen ter vervanging daarvan, dan wel anderen te machtigen een en ander te verschaffen;
4. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea of
aan door haar aangewezen medische en andere deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen; voorts
geen feiten of omstandigheden die voor de vaststelling van
de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van
belang zijn, te verzwijgen, dan wel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;
5. Avéro Achmea onmiddellijk in kennis te stellen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel dan wel gehele of gedeeltelijke werkhervatting;
6. vooraf overleg te plegen met Avéro Achmea bij vertrek
naar het buitenland voor langer dan twee maanden;
7. zich te onthouden van alle handelingen waardoor de
belangen van Avéro Achmea worden geschaad.
B 		 Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden dat er
sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 7,
heeft zij het recht zich op dit punt eerst klaarheid te doen
verschaffen.

Art. 9 Verplichtingen bij risicowijziging
		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk schriftelijk kennis te geven wanneer de verzekerde zijn beroep, als door
hem aan Avéro Achmea opgegeven, wijzigt of de daaraan
verbonden werkzaamheden een verandering ondergaan.
Avéro Achmea heeft dan het recht andere voorwaarden te
stellen (waaronder wijziging van de premie voor de dekking) dan wel de dekking te beëindigen. Indien de verzekeringnemer met de wijziging niet akkoord aat, heeft hij het
recht binnen 1 maand na dagtekening van de mededeling
hiervan de dekking tussentijds te beëindigen. De dekking
zal alsdan worden beëindigd per de datum waarop de
gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden. Indien
de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving achterwege is gebleven, blijft het recht op premievrijstelling
bestaan, als naar het oordeel van Avéro Achmea de hiervoor bedoelde risicowijziging:
1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval vrijstelling plaats zal vinden met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding
van de in de polis vastgestelde premie verschuldigd voor
de dekking tot de nieuwe premie.
Art. 10 Verplichtingen bij andere wijzigingen
A 		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea tijdig vooraf kennis te geven
wanneer de verzekerde voor langer dan twee maanden
naar het buitenland vertrekt.
B 		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk kennis te geven
wanneer de verzekerde na het ingaan van deze dekking
verplicht verzekerd wordt ingevolge de WIA.
C		 Desgevraagd dienen in de in lid A en B genoemde gevallen aan Avéro Achmea de documenten te worden overgelegd waaruit de wijziging blijkt. Avéro Achmea heeft in de
in lid A en B genoemde gevallen het recht andere voorwaarden te stellen, de premie voor de dekking te wijzigen
dan wel de dekking te beëindigen. De verzekeringnemer
heeft het recht een verhoging van de premie voor de dekking en/of ongunstigere voorwaarden binnen één maand
na de kennisgeving hiervan te weigeren. De dekking eindigt alsdan per de datum waarop Avéro Achmea de mededeling ten aanzien van de weigering heeft ontvangen.
Art. 11 Niet-nakomen verplichtingen
A 		 Aan deze dekking kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de
werkgever een verplichting uit hoofde van de verzekering
niet is nagekomen en daardoor Avéro Achmea in een redelijk belang heeft geschaad.
B 		 Elk recht op vrijstelling vervalt, indien de verzekerde, verzekeringnemer c.q. de werkgever een verplichting uit hoofde van deze dekking niet is nagekomen met het opzet
Avéro Achmea te misleiden, behoudens voor zover de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
C 		 Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet schriftelijk in kennis stellen van Avéro Achmea van enige
omstandigheid, vrijstelling van enige premie is verleend,
die niet zou zijn verleend indien zij met die omstandigheid
bekend zou zijn geweest, is zij bevoegd die premie alsnog
te vorderen of te verrekenen.
Art. 12 Wijziging premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden voor bepaalde groepen dekkingen van de soort
als de onderhavige en bloc te wijzigen. Behoort deze
dekking tot die groep, dan is Avéro Achmea gerechtigd
de premie voor deze dekking en/of de voorwaarden voor
deze dekking overeenkomstig die wijziging aan te passen
en wel op een door haar te bepalen datum. Voor die dekking onder welke een vrijstelling wordt verleend, zal de
aanpassing van de premie plaatsvinden op de door Avéro
Achmea bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal eerst van kracht worden, zodra de vrijstelling
is beëindigd. De verzekeringnemer wordt van de wijziging
in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij Avéro Achmea binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In dit laatste geval eindigt de dekking op de datum
in de mededeling door Avéro Achmea genoemd.
Art.13 Einde van de dekking
De dekking eindigt en Avéro Achmea is van alle daaruit

voortvloeiende verplichtingen ontslagen:
1. zodra de overeengekomen einddatum van de dekking is
bereikt;
2. per de eerste dag van de eerste maand volgend op de
maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
3. zodra de verzekerde de 65-jarige leeftijd bereikt;
4. zodra de hoofdverzekering om welke reden ook vervalt,
dan wel (het niet vrijgestelde gedeelte van) de premie voor
de hoofdverzekering niet of niet tijdig is betaald;
5. indien de verzekeringnemer per aan Avéro Achmea gericht
schrijven de dekking heeft opgezegd. Opzegging kan
alleen geschieden tegen de eerste dag van de eerstvolgende maand.

DEEL 3
VOORWAARDEN PREMIEVRIJSTELLING WIA-VOLGEND
Art. 1 Premievrijstelling
A		 Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt vrijstelling van premiebetaling (hierna: vrijstelling) verleend indien
en zolang de verzekerde recht heeft op een uitkering
krachtens de WIA en voorzover overigens is voldaan aan
de bepalingen in de polis, de Algemene Voorwaarden en
de Aanvullende Voorwaarden. Onder ‘uitkering krachtens
de WIA’ wordt in dit deel verstaan:
1. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in hoofdstuk 6
van de WIA;
2. Een loonaanvullingsuitkering als bedoeld in artikel 7 van
de WIA;
3. Een loongerelateerde uitkering als bedoeld in hoofdstuk 7
van de WIA;
4. Een vervolguitkering als bedoeld in hoofdstuk 7 van de
WIA.
B		 Deze vrijstelling heeft betrekking op de overeengekomen
premie van de hoofdverzekering en aanvullende
verzekeringen(en) op het moment van ingang van de vrijstelling of op het overeengekomen deel van de premie op
het moment van ingang van de vrijstelling. Een verhoging
van de premie na het tijdstip waarop vrijstelling is verleend
komt niet voor vrijstelling in aanmerking, tenzij op de polis
staat vermeld dat de premievrijstelling staffelvolgend is. In
dat geval komt tevens voor vrijstelling in aanmerking een
verhoging van de premie ten gevolge van het door de verzekerde bereiken van een volgende leeftijdsklasse na het
tijdstip waarop vrijstelling (gedeeltelijk) is verleend. De
indeling in leeftijdsklassen en de bijbehorende beschikbare
premie zijn bepaald in het door de verzekerde en de werkgever overeengekomen pensioenbrief of het pensioenreglement. Voorgaande geldt alleen indien Avéro Achmea in
het bezit is gesteld van deze pensioenbrief of dit pensioenreglement, vóór het moment dat de arbeidsongeschiktheid is ingetreden.
C 		 Een vrijstelling of herziening gaat in per de eerstvolgende
premievervaldag na de dag waarop de verzekerde recht
heeft op een (gewijzigde) uitkering krachtens de WIA, maar
niet eerder dan drie maanden voor de dag, waarop alle
voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid benodigde gegevens in het bezit zijn gesteld van Avéro
Achmea.
D 		 De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de mate
van arbeidsongeschiktheid en van het toepasselijke klassensyteem als vermeld op de polis.
1. In geval van het 2-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
			 0 tot 65%: voor
0% van de premie;
		 65 tot 100%: voor 100% van de premie.
2. In geval van het 3-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 45%: voor
0% van de premie;
45 tot 80%: voor 50% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
3. In geval van het 6-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 35%: voor
0% van de premie;
35 tot 45%: voor 40% van de premie;
45 tot 55%: voor 50% van de premie;
55 tot 65%: voor 60% van de premie;
65 tot 80%: voor 75% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
Indien tevens op de polis staat vermeld dat de Avéro
Achmea Vrijstellingstabel van toepassing is wordt vrijstel-

ling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 35%: voor
0% van de premie;
35 tot 45%: voor 60% van de premie;
45 tot 55%: voor 75% van de premie;
55 tot 65%: voor 100% van de premie;
65 tot 80%: voor 100% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
4. In geval van het 7-klassensysteem wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 25%: voor
0% van de premie;
25 tot 35%: voor 30% van de premie;
35 tot 45%: voor 40% van de premie;
45 tot 55%: voor 50% van de premie;
55 tot 65%: voor 60% van de premie;
65 tot 80%: voor 75% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
Indien tevens op de polis staat vermeld dat de Avéro
Achmea Vrijstellingstabel van toepassing is wordt vrijstelling verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 25%: voor
0% van de premie;
25 tot 35%: voor 50% van de premie;
35 tot 45%: voor 60% van de premie;
45 tot 55%: voor 75% van de premie;
55 tot 65%: voor 100% van de premie;
65 tot 80%: voor 100% van de premie;
80 tot 100%: voor 100% van de premie.
E 		 Indien en zolang de verzekerde geen recht heeft op uitbetaling van de uitkering krachtens de WIA of slechts recht
heeft op betaling van een gedeelte daarvan, zal Avéro
Achmea de vrijstelling niet, respectievelijk in gelijke mate
verlenen.
F		 Ook na ingetreden arbeidsongeschiktheid blijft de premie
voor de dekking verschuldigd.
Art. 2 Arbeidsongeschiktheid
De situatie waarin de verzekerde recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte dan wel een uitkering krachtens de WIA.
Art. 3 Aanvraag vrijstelling
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht drie maanden na het intreden van de
arbeidsongeschiktheid daarvan onmiddellijk aan Avéro
Achmea melding te doen, indien er op dat moment nog
sprake is van arbeidsongeschiktheid. De aanmelding dient
te geschieden door inzending door de verzekeringnemer
c.q. de werkgever van een ‘aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid’, dat door de verzekerde naar waarheid
dient te worden ingevuld en ondertekend.
Art. 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid
A 		 Voor de vaststelling van (de mate en duur van) de arbeidsongeschiktheid volgt Avéro Achmea het oordeel van het
UWV, rekening houdend met het bepaalde in artikel 9 lid B.
B 		 Is het 7-klasssensyteem van toepassing en oordeelt het
UWV dat weliswaar aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een WIA-uitkering is voldaan, maar het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage bedraagt meer dan
24 maar minder dan 35, dan volgt Avéro Achmea bij aanvang van de vrijstelling dit oordeel en stelt zij vervolgens
zelf vast of het arbeidsongeschiktheidspercentage meer
dan 24 maar minder dan 35 is gebleven, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 5 lid B. In beide situaties is het
bepaalde in artikel 9 lid B onverminderd van toepassing.
C 		 Indien de verzekeringnemer de vaststelling niet binnen één
jaar nadat deze hem door Avéro Achmea is meegedeeld in
rechte heeft aangevochten, wordt hij geacht de vaststelling
te hebben aanvaard en zijn alle rechten terzake van een
vordering vervallen.
Art. 5 Herziening vrijstelling
A 		 Avéro Achmea is bevoegd een vrijstelling te herzien of te
doen vervallen aan de hand van het meest recente stuk
met een oordeel als bedoeld in artikel 4.
B 		 Is het bepaalde in artikel 4 lid B van toepassing, dan is
Avéro Achmea bevoegd jaarlijks onderzoek in te stellen of
een vermindering van de arbeidsongeschiktheid tot beneden de 25% of een vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid tot boven de 34% heeft plaatsgevonden. In dit
verband stelt Avéro Achmea het arbeidsongeschiktheidspercentage vast aan de hand van de formule: ‘jaarloon
oud’ minus ‘jaarloon nieuw’ gedeeld door ‘jaarloon oud’
vermenigvuldigd met 100 procent. Onder ‘jaarloon oud’
wordt verstaan: het overeengekomen jaarloon zoals dat
geldt voor de verzekerde op het moment van ingang van
de arbeidsongeschiktheid, jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de WIA. Onder

‘jaarloon nieuw’ wordt verstaan: het werkelijke verdiende
jaarloon in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar
waarin de vaststelling plaatsvindt. Is sprake van vermindering van de arbeidsongeschiktheid tot beneden de 25% of
vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid tot boven de
34% dan eindigt de vrijstelling, tenzij artikel 4A toepassing
vindt.
Art. 6 Beëindiging vrijstelling Een vrijstelling eindigt:
1. op de dag waarop niet meer aan de voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan;
2. op de dag waarop deze aanvullende dekking eindigt;
3. in geval van overlijden van de verzekerde per de eerste
dag volgend op de dag van overlijden.
Art. 7 Uitsluitingen
A		 Geen vrijstelling wordt verleend indien de arbeidsongeschiktheid of is ontstaan of verergerd:
1. door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde,
de verzekeringnemer c.q. de werkgever of van iemand
anders die bij de verzekering belang heeft;
2. door een ongeval de verzekerde overkomen, terwijl Avéro
Achmea aannemelijk maakt dat het ongeval een gevolg
was van alcoholmisbruik van de verzekerde.
Alcoholmisbruik van de verzekerde is aannemelijk indien
zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger, of zijn
adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger is;
3. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende en opwekkende middelen anders dan op medisch
voorschrift alsmede door overmatig alcoholgebruik;
4. door ongevallen de verzekerde beneden de leeftijd van 23
jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met
een cilinderinhoud van méér dan 50 cc, dan wel van een
motorrijwiel, waarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven;
5. tijdens detentie van de verzekerde;
6. vóór de 17de verjaardag van de verzekerde of die met zo
een arbeidsongeschiktheid samenhangt dan wel die is
ingetreden op of na de 65ste verjaardag van de verzekerde;
7. door een ziekteoorzaak die bij het aanvaarden van de verzekering uitdrukkelijk is uitgesloten en waarvan de verzekerde bij het tot stand komen van de verzekering in kennis
is gesteld;
8. hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt
verstaan:
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de
Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags
Organisatie en de West-Europese Unie;
b. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat;
e. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
f. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
9. door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot een gebeurtenis veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden 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 vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor
de geleden schade aansprakelijk is, blijft deze uitsluiting
van kracht. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

B		

Indien krachtens de Wet op de medische keuringen geen
keuring van de verzekerde heeft plaatsgevonden, verleent
Avéro Achmea geen vrijstelling, indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij aanvang van de (verhoogde)
dekking of intreedt binnen twee jaar na aanvang van de
(verhoogde) dekking en deze arbeidsongeschiktheid is
ontstaan ten gevolge van reeds voor of bij aanvang van de
(verhoogde) dekking bestaande ziekte of gebreken.

Art. 8 Melding van herstel
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht:
1. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de verzekerde;
2. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van
de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden.
Art. 9 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A 		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q de werkgever is verplicht zich in geval van arbeidsongeschiktheid,
onverminderd de verplichting tot nakoming van in overige
artikelen gegeven voorschriften te houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA en het UWV en Avéro
Achmea ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Tot deze verplichtingen behoren in
ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de reïntegratie
van de verzekerde te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die reïntegratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 25 van de WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer c.q. de
werkgever van het verloop van de arbeidsongeschiktheid
en de reïntegratie van de verzekerde;
- in overleg tussen de verzekeringnemer c.q. de werkgever
en de verzekerde opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan van aanpak, en
- het in overleg tussen de verzekeringnemer c.q. de werkgever en de verzekerde opstellen van een reïntegratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens, waaronder de uitkeringsbescheiden van de WIA en de salarisgegevens te verstrekken of te doen verstrekken en daartoe de nodige
machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld
in artikel 7:658a BW, bij de verzekeringnemer c.q. de werkgever zelf of bij derden, indien het UWV de verzekerde in
staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a BW, bij de verzekeringnemer c.q. de werkgever zelf
of bij derden indien het UWV de verzekerde in staat acht
zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan het UWV, Avéro Achmea
en door haar aangewezen derden en geen feiten of
omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van
de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van belang
zijn.
B		 Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden dat er
sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 7,
heeft zij het recht zich op dit punt eerst klaarheid te doen
verschaffen.
Art. 10 Verplichtingen bij risicowijziging
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk schriftelijk kennis te geven wanneer de verzekerde zijn beroep, als door
hem aan Avéro Achmea opgegeven, wijzigt of de daaraan
verbonden werkzaamheden een verandering ondergaan
als ook indien de bedrijfssector waarin (de werkgever van)
de verzekerde werkzaam is wijzigt. Avéro Achmea heeft
dan het recht andere voorwaarden te stellen (waaronder
wijziging van de premie voor de dekking) dan wel de dekking te beëindigen. Indien de verzekeringnemer met de
wijziging niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen 1
maand na dagtekening van de mededeling hiervan de
dekking tussentijds te beëindigen. De dekking zal alsdan
worden beëindigd per de datum waarop de gewijzigde
voorwaarden van kracht zouden worden. Indien de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving achterwege is
gebleven, blijft het recht op premievrijstelling bestaan, als
naar het oordeel van Avéro Achmea de hiervoor bedoelde
risicowijziging:
1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toe-

passing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval vrijstelling plaats zal vinden met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding
van de in de polis vastgestelde premie verschuldigd voor
de dekking tot de nieuwe premie.
Art. 11 Verplichtingen bij andere wijzigingen
A		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk kennis te geven
wanneer de verzekerde niet langer verplicht verzekerd is
op grond van de WIA.
B		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk kennis te geven
wanneer de verzekerde een salaris geniet boven het
Maximum premieloon. Onder Maximum premieloon wordt
verstaan het bedrag als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de
Wet financiering sociale verzekeringen.
C		 Desgevraagd dienen in de in lid A en B genoemde gevallen aan Avéro Achmea de documenten te worden overgelegd waaruit de wijziging blijkt. Avéro Achmea heeft in de
in lid A en B genoemde gevallen het recht andere voorwaarden te stellen, de premie voor de dekking te wijzigen
dan wel de dekking te beëindigen. De verzekeringnemer
heeft het recht een verhoging van de premie voor de dekking en/of ongunstigere voorwaarden binnen één maand
na de kennisgeving hiervan te weigeren. De dekking eindigt alsdan per de datum waarop Avéro Achmea de mededeling ten aanzien van de weigering heeft ontvangen.
Art. 12 Niet-nakomen verplichtingen
A		 Aan deze dekking kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de
werkgever een verplichting uit hoofde van de verzekering
niet is nagekomen en daardoor Avéro Achmea in een redelijk belang heeft geschaad.
B		 Elk recht op vrijstelling vervalt, indien de verzekerde, verzekeringnemer c.q. de werkgever een verplichting uit hoofde van deze dekking niet is nagekomen met het opzet
Avéro Achmea te misleiden, behoudens voor zover de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
C		 Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet schriftelijk in kennis stellen van Avéro Achmea van enige
omstandigheid, vrijstelling van enige premie is verleend,
die niet zou zijn verleend indien zij met die omstandigheid
bekend zou zijn geweest, is zij bevoegd die premie alsnog
te vorderen of te verrekenen.
Art. 13 Wijziging premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden voor bepaalde groepen dekkingen van de soort
als de onderhavige en bloc te wijzigen. Behoort deze
dekking tot die groep, dan is Avéro Achmea gerechtigd
de premie voor deze dekking en/of de voorwaarden voor
deze dekking overeenkomstig die wijziging aan te passen
en wel op een door haar te bepalen datum. Voor die dekking onder welke een vrijstelling wordt verleend, zal de
aanpassing van de premie plaatsvinden op de door Avéro
Achmea bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal eerst van kracht worden, zodra de vrijstelling
is beëindigd. De verzekeringnemer wordt van de wijziging
in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij Avéro Achmea binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In dit laatste geval eindigt de dekking op de datum
in de mededeling door Avéro Achmea genoemd.
Art.14 Einde van de dekking
De dekking eindigt en Avéro Achmea is van alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen ontslagen:
1.	zodra de overeengekomen einddatum van de dekking is
bereikt;
2. per de eerste dag van de eerste maand volgend op de
maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
3. zodra de verzekerde de 65-jarige leeftijd bereikt;
4. zodra de hoofdverzekering om welke reden ook vervalt,
dan wel (het niet vrijgestelde gedeelte van) de premie voor
de hoofdverzekering niet of niet tijdig is betaald;
5. zodra de verzekerde niet meer onder de bepalingen van de
WIA valt;
6. indien de verzekeringnemer per aan Avéro Achmea gericht
schrijven de dekking heeft opgezegd. Opzegging kan
alleen geschieden tegen de eerste dag van de eerstvolgende maand.

DEEL 4
VOORWAARDEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSRENTE
PASSENDE ARBEID/BEROEPSARBEIDSONGESCHIKTHEID
Art. 1 Begrip arbeidsongeschiktheid
Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er
in relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te
stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde in
zijn functioneren is beperkt.
Art. 2 Arbeidsongeschiktheid (rubriek A/eerstejaarsrisico)
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 geldt dat arbeidsongeschiktheid aanwezig is indien de verzekerde voor
ten minste 65% (in geval het 2-klassensysteem), 45% (in
geval van het 3-klassensysteem) of 25% (in geval van het
7-klassensysteem) niet in staat is tot het verrichten van de
werkzaamheden verbonden aan zijn op de polis vermelde
dan wel aan Avéro Achmea laatst opgegeven beroep,
zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en
redelijkerwijs kan worden verlangd.
Art. 3 Uitkeringen (rubriek A/eerstejaarsrisico)
A		 Mits de verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 2, voorziet deze rubriek na afloop van de wachttijd van
deze rubriek gedurende het eerste ziektejaar in een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van de verzekerde
conform het op de polis en in de Algemene Voorwaarden
en deze Aanvullende Voorwaarden bepaalde, echter uitsluitend indien en voor zover de verzekerde tengevolge
van zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft.
B 		 Onverminderd het bepaalde in artikel 15, eindigt de uitkering na verloop van een aaneengesloten periode van 365
dagen van arbeidsongeschiktheid, waarbij perioden van
arbeidsongeschiktheid, die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 30 dagen, worden samengeteld. Bij de
vaststelling van de periode van 365 dagen worden perioden, waarin een uitkering in verband met zwangerschap en
bevalling op grond van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, niet meegerekend. De in dit genoemde termijnen gelden met inachtneming van de overeengekomen wachttijd
volgens deze rubriek.
Art. 4 Wachttijd (rubriek A/eerstejaarsrisico)
De wachttijd is de periode waarover de verzekerde geen
recht heeft op een uitkering krachtens deze rubriek. Deze
termijn gaat in op de dag volgend op die, waarop door een
bevoegd arts de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. De
wachttijd wordt slechts éénmaal in aanmerking genomen
voor perioden van arbeidsongeschiktheid, welke elkaar
opvolgen met tussenpozen van minder dan 30 dagen. Bij
de vaststelling van de wachttijd worden perioden, waarin
een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling
op grond van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, niet
meegerekend.
Art. 5 Begrip arbeidsongeschiktheid (rubriek B/na-eerstejaarsrisico/ na-tweedejaarsrisico)
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 geldt dat overeenkomstig hetgeen op de polis staat vermeld één van de
volgende criteria van toepassing is:
1. Criterium Passende Arbeid
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
voor ten minste 65% (in geval van het 2-klassensysteem),
45% (in geval van het 3-klassensysteem) of 25% (in geval
van het 7-klassensysteem) niet in staat is tot het verrichten van de werkzaamheden die voor zijn krachten en
bekwaamheden zijn berekend en die gelet op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem
kunnen worden verlangd. Bij het vaststellen van de mate
van arbeidsongeschiktheid wordt geen rekening gehouden
met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.
2. Criterium Beroepsarbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
voor ten minste 65% (in geval van het 2-klassensysteem),
45% (in geval van het 3-klassensysteem) of 25% (in geval
van het 7-klassensysteem) niet in staat is tot het verrichten
van de werkzaamheden verbonden aan zijn op de polis
vermelde dan wel aan Avéro Achmea laatst opgegeven
beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de
regel en redelijkerwijs kan worden verlangd.
Art. 6 Uitkeringen (rubriek B/na-eerstejaarsrisico/na-tweedejaarsrisico)
Mits de verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van

artikel 5, voorziet deze rubriek na afloop van de wachttijd
volgens deze rubriek in een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van de verzekerde conform het op de polis
en in de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende
Voorwaarden bepaalde, echter uitsluitend indien en voor
zover de verzekerde tengevolge van zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft.
Art. 7 Wachttijd (rubriek B/na-eerstejaarsrisico/na-tweedejaarsrisico)
A		 De wachttijd is de periode waarover de verzekerde geen
recht heeft op een uitkering krachtens deze rubriek. Deze
termijn gaat in op de dag volgend op die, waarop door een
bevoegd arts de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. De
wachttijd wordt slechts éénmaal in aanmerking genomen
voor perioden van arbeidsongeschiktheid, welke elkaar
opvolgen met tussenpozen van minder dan 30 dagen. Bij
de vaststelling van de wachttijd worden perioden, waarin
een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling op
grond van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, niet meegerekend.
B		 Van toepassing is de wachttijd die op de polis staat vermeld. Indien de wachttijd niet op de polis staat vermeld,
bedraagt de wachttijd 24 maanden wanneer de verzekerde
verplicht verzekerd is op grond van de WIA en de polis er
één is in de zin van artikel 2, vierde lid, onder B of C van de
Pensioen- en spaarfondsenwet dan wel in de zin van de
Pensioenwet dan wel uitvoering geeft aan een pensioenregeling in de zin van artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964 en 12 maanden in de overige gevallen.
Art. 8 Vergoeding van de kosten van revalidatie en her- of
omscholing (rubriek B/na-eerstejaarsrisico/na-tweedejaarsrisico)
De met goedkeuring van Avéro Achmea gemaakte kosten
verbonden aan revalidatie en her- of omscholing, welke kosten niet geacht kunnen worden te behoren tot de normale
kosten van genees- en heelkundige behandeling, zullen
boven de uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens
rubriek B/na-eerstejaarsrisico/na-tweedejaarsrisico geheel
of gedeeltelijk worden vergoed. Deze vergoeding vindt
plaats voor zover daarop niet uit andere hoofde aanspraak
bestaat.
Art. 9 Uitsluitingen
Geen uitkering wordt verleend indien de arbeidsongeschiktheid of is ontstaan of verergerd:
1. door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde, de
verzekeringnemer c.q. de werkgever of van iemand anders
die bij de verzekering belang heeft;
2. door een ongeval de verzekerde overkomen, terwijl Avéro
Achmea aannemelijk maakt dat het ongeval een gevolg was
van alcoholmisbruik van de verzekerde. Alcoholmisbruik van
de verzekerde is aannemelijk indien zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger, of zijn adem-alcoholgehalte 350
microgram of hoger is;
3. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende en opwekkende middelen anders dan op medisch
voorschrift alsmede door overmatig alcoholgebruik;
4. door ongevallen de verzekerde beneden de leeftijd van 23
jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een
cilinderinhoud van méér dan 50 cc, dan wel van een motorrijwiel, waarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven;
5. tijdens detentie van de verzekerde;
6. vóór de 17de verjaardag van de verzekerde of die met zo
een arbeidsongeschiktheid samenhangt dan wel die is ingetreden op of na de 65ste verjaardag van de verzekerde;
7. door een ziekteoorzaak die bij het aanvaarden van de verzekering uitdrukkelijk is uitgesloten en waarvan de verzekerde bij het tot stand komen van de verzekering in kennis is
gesteld;
8. hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt
verstaan:
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de Verenigde
Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie en de
West-Europese Unie;
b. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;

d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat;
e. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
f. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
9. door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot een gebeurtenis veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden 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 vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor
de geleden schade aansprakelijk is, blijft deze uitsluiting
van kracht. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
B		 Indien krachtens de Wet op de medische keuringen geen
keuring van de verzekerde heeft plaatsgevonden, verleent
Avéro Achmea geen uitkering, indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond bij aanvang van de (verhoogde)
dekking of intreedt binnen twee jaar na aanvang van de
(verhoogde) dekking en deze arbeidsongeschiktheid is
ontstaan ten gevolge van reeds voor of bij aanvang van de
(verhoogde) dekking bestaande ziekte of gebreken.
Art. 10 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A 		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q de werkgever is in geval van arbeidsongeschiktheid, onverminderd
de verplichting tot nakoming van in overige artikelen gegeven voorschriften, verplicht:
1. zich direct onder behandeling van een bevoegd arts te
stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel en reïntegratie te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel en
reïntegratie kan vertragen of verhinderen;
2. zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen één maand
aan Avéro Achmea mededeling te doen van zijn arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde ‘ aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid’;
3. zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea door een
door Avéro Achmea aan te wijzen arts en/of andere deskundigen te laten onderzoeken en aan deze alle gewenste
inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich voor onderzoek te laten opnemen in een door Avéro Achmea aan te
wijzen ziekenhuis of andere medische instelling;
4. zijn medewerking te verlenen tot de uitvoering van deze
voorwaarden onder meer door alle gewenste inlichtingen
of (officiële) stukken te verschaffen omtrent inkomsten uit
eigen arbeid of recht op uitkeringen ter vervanging daarvan, dan wel anderen te machtigen een en ander te verschaffen;
5. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea of
aan door haar aangewezen medische en andere deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
voorts geen feiten of omstandigheden die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering
van belang zijn, te verzwijgen, dan wel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;
6. Avéro Achmea onmiddellijk in kennis te stellen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel dan wel gehele of gedeeltelijke werkhervatting;
7. vooraf overleg te plegen met Avéro Achmea bij vertrek
naar het buitenland voor langer dan twee maanden;
8. zich te onthouden van alle handelingen waardoor de
belangen van Avéro Achmea worden geschaad.
B		 Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden dat er
sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 9,
heeft zij het recht zich op dit punt eerst klaarheid te doen
verschaffen.
Art. 11 Vaststelling van de uitkering
De mate en duur van de arbeidsongeschiktheid en de
omvang van de uitkering worden door Avéro Achmea
vastgesteld aan de hand van gegevens van door haar
aangewezen medische en andere deskundigen. Van deze
vaststelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van

alle voor de vaststelling noodzakelijke gegevens aan de
verzekeringnemer mededeling gedaan. Indien de verzekeringnemer de vaststelling niet binnen één jaar nadat deze
hem is meegedeeld in rechte heeft aangevochten, wordt
hij geacht de vaststelling te hebben aanvaard en zijn alle
rechten terzake van een vordering vervallen.
Art. 12 Omvang van de uitkering
De omvang van de uitkering is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid en van het toepasselijke klassensysteem als vermeld op de polis.
1. In geval van het 2-klassensysteem wordt uitkering verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 65%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
65 tot 100%: voor 100% van de verzekerde jaarrente.
2. In geval van het 3-klassensysteem wordt uitkering verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
		 0 tot 45%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
45 tot 80%: voor 50% van de verzekerde jaarrente;
80 tot 100%: voor 100% van de verzekerde jaarrente.
3. In geval van het 7-klassensysteem wordt uitkering verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
		 0 tot 25%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
25 tot 35%: voor 30% van de verzekerde jaarrente;
35 tot 45%: voor 40% van de verzekerde jaarrente;
45 tot 55%: voor 50% van de verzekerde jaarrente;
55 tot 65%: voor 60% van de verzekerde jaarrente;
65 tot 80%: voor 75% van de verzekerde jaarrente;
80 tot 100%: voor 100% van de verzekerde jaarrente.
B 		 Indien de arbeidsongeschiktheid gedurende de uitkeringsperiode volgens rubriek B/na-eerstejaarsrisico/natweedejaarsrisico toeneemt, is opnieuw de in artikel 7 genoemde
wachttijd van toepassing en wordt het uitkeringspercentage gehandhaafd totdat de wachttijd is verstreken.
C		 Indien rubriek A/eerstejaarsrisico is meeverzekerd, bestaat
gedurende de in lid B genoemde wachttijd eveneens recht
op een uitkering volgens deze rubriek. Van de verzekerde
jaarrente krachtens rubriek A/eerstejaarsrisico wordt alsdan uitgekeerd een percentage gelijk aan het verschil tussen het uitkeringspercentage volgens de in lid A genoemde tabel behorende bij de nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid en dat behorende bij de oorspronkelijke graad
van arbeidsongeschiktheid.
D 		 Na ingetreden arbeidsongeschiktheid blijft de premie voor
de dekking verschuldigd.
Art. 13 Indexering
Indien dat op de polis staat vermeld, zal de ingegane
uitkering jaarlijks worden verhoogd met het op de polis
vermelde percentage. De stijging vindt voor de eerste maal
plaats per de dag gelegen een jaar na de dag waarop
recht is ontstaan op uitkering en vervolgens telkens een
heel jaar later. De verzekerde jaarrente blijft ongewijzigd.
Art. 14 Betaling van de uitkering
Met inachtneming van het in deze polis bepaalde is terzake van arbeidsongeschiktheid verzekerd een van dag tot
dag verkregen wordende periodieke uitkering, welke per
dag - bij volledige arbeidsongeschiktheid - 1/360 gedeelte
van de verzekerde jaarrente bedraagt. De berekening van
de door Avéro Achmea uit te keren termijnen geschiedt telkens over een periode van één maand, waarbij één maand
wordt geacht te bestaan uit 30 dagen. De uitbetaling
geschiedt aan de verzekeringnemer, tenzij anders voorgeschreven, en vindt zo spoedig mogelijk na het verstrijken
van genoemde periode plaats.
Art. 15 Einde van de uitkering
De uitkering eindigt:
A		 per de dag dat verzekerde niet meer aan de voorwaarden
voor uitkering wordt voldaan;
B		 op de dag waarop deze aanvullende dekking eindigt,
onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid B;
C		 ingeval van overlijden van de verzekerde per de eerste dag
van de eerste maand, volgend op de dag van overlijden.
Art. 16 Verplichtingen bij risicowijziging
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk schriftelijk kennis te geven wanneer de verzekerde zijn beroep, als door
hem aan Avéro Achmea opgegeven, wijzigt of de daaraan
verbonden werkzaamheden - dan wel de omvang daarvan
- een verandering ondergaan.
Avéro Achmea heeft dan het recht andere voorwaarden
te stellen (waaronder wijziging van de premie voor de
dekking), de verzekerde jaarrente te verlagen dan wel de

dekking te beëindigen. Indien de verzekeringnemer met
de wijziging niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen
1 maand na dagtekening van de mededeling hiervan de
dekking tussentijds te beëindigen. De dekking zal alsdan
worden beëindigd per de datum waarop de gewijzigde
voorwaarden van kracht zouden worden. Indien de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving achterwege is
gebleven, blijft het recht op uitkering bestaan, als naar het
oordeel van Avéro Achmea de hiervoor bedoelde risicowijziging:
1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding
van de in de polis vastgestelde premie verschuldigd voor
de dekking tot de nieuwe premie.
Art. 17 Verplichtingen bij andere wijzigingen
A		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea tijdig vooraf kennis te geven
wanneer de verzekerde voor langer dan twee maanden
naar het buitenland vertrekt.
B 		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk wanneer: 1. de
verzekerde na het ingaan van deze dekking verplicht verzekerd wordt ingevolge de WIA;
2. de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever na het ingaan van deze dekking elders een verzekeringsovereenkomst aangaat die recht geeft op uitkering in
geval van arbeidsongeschiktheid;
3. de juridische structuur c.q. organisatie van het bedrijf van
de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever een wijziging ondergaat;
4. de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever dan wel zijn bedrijf failliet is verklaard, of aan hem of
aan zijn bedrijf surséance van betaling is verleend dan wel
wanneer hij een beroep doet op de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen als bedoeld in de
Faillissementswet of deze regeling op hem van toepassing
wordt verklaard;
5. de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever anderszins geen of minder verzekerbaar belang heeft
bij hetgeen verzekerd is.
C 		 Desgevraagd dienen in de in lid A en B genoemde gevallen aan Avéro Achmea de documenten te worden overgelegd waaruit de wijziging blijkt. Avéro Achmea heeft in de
in lid A en B genoemde gevallen het recht andere voorwaarden te stellen, de verzekerde jaarrente te verlagen, de
premie voor de dekking te wijzigen dan wel de dekking te
beëindigen.De verzekeringnemer heeft het recht een verhoging van de premie voor de dekking en/of ongunstigere
voorwaarden binnen één maand na de kennisgeving hiervan te weigeren. De dekking eindigt alsdan per de datum
waarop Avéro Achmea de mededeling ten aanzien van de
weigering heeft ontvangen.
Art. 18 Niet-nakomen verplichtingen
A		 Aan deze dekking kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de
werkgever een verplichting uit hoofde van de verzekering
niet is nagekomen en daardoor Avéro Achmea in een redelijk belang heeft geschaad.
B		 Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekerde, verzekeringnemer c.q. de werkgever een verplichting uit hoofde
van deze dekking niet is nagekomen met het opzet Avéro
Achmea te misleiden, behoudens voor zover de misleiding
het verval van recht niet rechtvaardigt.
C 		 Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet schriftelijk in kennis stellen van Avéro Achmea van enige
omstandigheid, uitkering is verleend, die niet zou zijn verleend indien zij met die omstandigheid bekend zou zijn
geweest, is zij bevoegd die uitkering terug te vorderen of
te verrekenen.
D.		 Indien op deze verzekering de Pensioenwet van toepassing is, neemt Avéro Achmea bij het vervallen verklaren of
verminderen van een uitkering het bepaalde in artikel 5 van
de Pensioenwet in acht.
Art. 19 Wijziging premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden voor bepaalde groepen dekkingen van de soort
als de onderhavige en bloc te wijzigen. Behoort deze
dekking tot die groep, dan is Avéro Achmea gerechtigd
de premie voor deze dekking en/of de voorwaarden voor
deze dekking overeenkomstig die wijziging aan te pas-

sen en wel op een door haar te bepalen datum. Voor die
dekking onder welke een uitkering wordt gedaan, zal de
aanpassing van de premie plaatsvinden op de door Avéro
Achmea bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal eerst van kracht worden, zodra de uitkering
is beëindigd. De verzekeringnemer wordt van de wijziging
in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij Avéro Achmea binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In dit laatste geval eindigt de dekking op de datum
in de mededeling door Avéro Achmea genoemd.
Art. 20 Einde van de dekking
A		 Onverminderd het in lid B bepaalde, eindigt de dekking en
is Avéro Achmea van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen ontslagen:
1. zodra de overeengekomen einddatum van de dekking is
bereikt;
2. zodra de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
bereikt;
3. zodra de hoofdverzekering om welke reden ook vervalt,
dan wel (het niet vrijgestelde gedeelte van) de premie voor
de hoofdverzekering niet of niet tijdig is betaald;
4. indien de verzekeringnemer per aan Avéro Achmea gericht
schrijven de dekking heeft opgezegd. Opzegging kan
alleen geschieden tegen de eerste dag van de eerstvolgende maand.
B		 Onverminderd het bepaalde in artikel 15, blijft Avéro
Achmea ook nadat de dekking is beëindigd tot uitkering
gehouden ter zake van vóór het beëindigen van de dekking aangevangen arbeidsongeschiktheid en wel voor
zover en zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit
dezelfde oorzaak onafgebroken blijft voortduren, mits de
dekking is beëindigd omdat de verzekerde uitsluitend ten
gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid uit dienst is getreden dan wel zijn werkzaamheden of bedrijf heeft beëindigd. De uitkering zal geschieden conform de bepalingen
van de (beëindigde) dekking. Een wijziging in de mate van
arbeidsongeschiktheid wordt alleen in aanmerking genomen voor zover deze leidt tot verlaging of beëindiging van
de uitkering en met dien verstande dat onder de WIA, ZW
en het BW wordt verstaan de WIA, ZW respectievelijk het
BW zoals deze onmiddellijk vóór de datum van beëindiging luidden.

DEEL 5
VOORWAARDEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSRENTE WIAVOLGEND
Art. 1 Recht op uitkering
A		 Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt uitkering
verleend indien en zolang de verzekerde recht heeft op: een WIA-uitkering (indien uit de polis blijkt dat het
WIAexcedent is verzekerd);
- een vervolguitkering (indien uit de polis blijkt dat het WGAhiaat is verzekerd);
en voorzover overigens is voldaan aan de bepalingen in
de polis, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende
Voorwaarden.
B		 Onder ‘WIA-uitkering’ wordt verstaan:
1. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in hoofdstuk 6
van de WIA;
2. Een loonaanvullingsuitkering als bedoeld in artikel 7 van
de WIA (hierna: loonaanvullingsuitkering);
3. Een loongerelateerde uitkering als bedoeld in hoofdstuk 7
van de WIA (hierna: loongerelateerde uitkering);
4. Een vervolguitkering. Onder ‘vervolguitkering’ wordt verstaan: een vervolguitkering als bedoeld in hoofdstuk 7 van
de WIA.
C		 Een uitkering of herziening gaat in per de dag waarop de
verzekerde recht heeft op de betreffende (gewijzigde) uitkering krachtens de WIA, maar niet eerder dan drie maanden voor de dag, waarop alle voor de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid benodigde gegevens in het bezit
zijn gesteld van Avéro Achmea.
D 		 De omvang van de uitkering is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid en van het toepasselijke klassensysteem als vermeld op de polis.
1. In geval van het 2-klassensysteem wordt uitkering verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 65%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
65 tot 100%: voor 100% van de verzekerde jaarrente.

2. In geval van het 3-klassensysteem wordt uitkering verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 45%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
45 tot 80%: voor 50% van de verzekerde jaarrente;
80 tot 100%: voor 100% van de verzekerde jaarrente.
3. In geval van het 6-klassensysteem wordt uitkering verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 35%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
35 tot 45%: voor 40% van de verzekerde jaarrente;
45 tot 55%: voor 50% van de verzekerde jaarrente;
55 tot 65%: voor 60% van de verzekerde jaarrente;
65 tot 80%: voor 75% van de verzekerde jaarrente;
80 tot 100%: voor 100% van verzekerde jaarrente.
Indien tevens op de polis staat vermeld dat de Avéro
Achmea Uitkeringstabel van toepassing is wordt uitkering
verleend bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 35%: voor
0% van de verzekerde jaarrente;
35 tot 45%: voor 60% van de verzekerde jaarrente;
45 tot 55%: voor 75% van de verzekerde jaarrente;
55 tot 65%: voor 100% van de verzekerde jaarrente;
65 tot 80%: voor 100% van de verzekerde jaarrente;
80 tot 100%: voor 100% van de verzekerde jaarrente.
E 1. De verzekerde jaarrente voor het WIA-excedent staat vermeld op de polis. Tevens is voor de verzekerde, wiens loon
meer bedaagt dan het maximum premieloon in de zin van
de Wet financiering sociale verzekeringen, verzekerd het
zogenaamde WIA hiaat-excedent: voor de vaststelling van
de uitkering wordt het verschil bepaald tussen de door de
verzekerde daadwerkelijk ontvangen loongerelateerde uitkering dan wel loonaanvullingsuitkering en de loongerelateerde uitkering die de verzekerde had ontvangen als hij in
overigens gelijke omstandigheden een loon zou genieten
dat exact gelijk is aan bedoeld maximum premieloon.
2. De verzekerde jaarrente voor het WGA-hiaat wordt afgeleid
uit de volgende formule: 70% x (loon - minimumloon).
Onder loon wordt hier verstaan: het actueel verzekerde
loon, evenwel gemaximeerd op het maximum premieloon
in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.
Onder minimumloon wordt verstaan: het minimumloon,
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon
en minimumvakantiebijslag of, indien de verzekerde jonger
dan 23 jaar is, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon,
bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van
laatstgenoemde wet, beide vermeerderd met de daarover
berekende vakantietoeslag, bedoeld in artikel 15 van die
wet.
F		 Verzekerd is een van dag tot dag verkregen wordende
periodieke uitkering, welke per dag - bij volledige arbeidsongeschiktheid - 1/360 gedeelte van de verzekerde jaarrente bedraagt. De berekening van de door Avéro Achmea
uit te keren termijnen geschiedt telkens over een periode
van één maand, waarbij één maand wordt geacht te
bestaan uit 30 dagen.
		 De uitbetaling geschiedt aan de verzekeringnemer, tenzij
anders voorgeschreven, en vindt zo spoedig mogelijk na
het verstrijken van genoemde periode plaats.
G		 Indien en zolang de verzekerde geen recht heeft op uitbetaling van de betreffende uitkering krachtens de WIA of
slechts recht heeft op betaling van een gedeelte daarvan,
zal Avéro Achmea de uitkering niet, respectievelijk in gelijke mate verlenen.
H		 Ook na ingetreden arbeidsongeschiktheid blijft de premie
voor de dekking verschuldigd.
Art. 2 Arbeidsongeschiktheid
De situatie waarin de verzekerde recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte dan wel een uitkering krachtens de WIA.
Art. 3 Aanvraag uitkering
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht drie maanden na het intreden van de
arbeidsongeschiktheid daarvan onmiddellijk aan Avéro
Achmea melden te doen, indien er op dat moment nog
sprake is van arbeidsongeschiktheid. De aanmelding dient
te geschieden door inzending door de verzekeringnemer
c.q. de werkgever van een ‘aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid’, dat door de verzekerde naar waarheid
dient te worden ingevuld en ondertekend.
Art. 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid
Voor de vaststelling van (de mate en duur van) de arbeidsongeschiktheid volgt Avéro Achmea het oordeel van het
UWV, rekening houdend met het bepaalde in artikel 9 lid B.
Indien de verzekeringnemer de vaststelling niet binnen één
jaar nadat deze hem door Avéro Achmea is meegedeeld in
rechte heeft aangevochten, wordt hij geacht de vaststelling

te hebben aanvaard en zijn alle rechten terzake van een
vordering vervallen.
Art. 5 Herziening uitkering
Avéro Achmea is bevoegd een uitkering te herzien of te
doen vervallen aan de hand van het meest recente stuk
met een oordeel als bedoeld in artikel 4.
Art. 6 Beëindiging uitkering
De uitkering eindigt:
1. op de dag waarop niet meer aan de voorwaarden voor uitkering wordt voldaan;
2. op de dag waarop deze aanvullende dekking eindigt,
onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid B;
3. in geval van overlijden van de verzekerde per de eerste
dag volgend op de dag van overlijden.
Art. 7 Uitsluitingen
A		 Geen uitkering wordt verleend indien de arbeidsongeschiktheid of is ontstaan of verergerd:
1. door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde,
de verzekeringnemer c.q. de werkgever of van iemand
anders die bij de verzekering belang heeft;
2. door een ongeval de verzekerde overkomen, terwijl Avéro
Achmea aannemelijk maakt dat het ongeval een gevolg
was van alcoholmisbruik van de verzekerde.
Alcoholmisbruik van de verzekerde is aannemelijk indien
zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger, of zijn
adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger is;
3. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende en opwekkende middelen anders dan op medisch
voorschrift alsmede door overmatig alcoholgebruik;
4. door ongevallen de verzekerde beneden de leeftijd van 23
jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met
een cilinderinhoud van méér dan 50 cc, dan wel van een
motorrijwiel, waarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven;
5. tijdens detentie van de verzekerde;
6. vóór de 17de verjaardag van de verzekerde of die met zo
een arbeidsongeschiktheid samenhangt dan wel die is
ingetreden op of na de 65ste verjaardag van de verzekerde;
7. door een ziekteoorzaak die bij het aanvaarden van de verzekering uitdrukkelijk is uitgesloten en waarvan de verzekerde bij het tot stand komen van de verzekering in kennis
is gesteld;
8. hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt
verstaan:
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de
Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags
Organisatie en de West-Europese Unie;
b. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat;
e. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
f. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
9. door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot een gebeurtenis veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden 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 vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor
de geleden schade aansprakelijk is, blijft deze uitsluiting
van kracht. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid

Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. B Indien krachtens de
Wet op de medische keuringen geen keuring van de verzekerde heeft plaatsgevonden, verleent Avéro Achmea geen
uitkering, indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond
bij aanvang van de (verhoogde) dekking of intreedt binnen
twee jaar na aanvang van de (verhoogde) dekking en deze
arbeidsongeschiktheid is ontstaan ten gevolge van reeds
voor of bij aanvang van de (verhoogde) dekking bestaande
ziekte of gebreken.
Art. 8 Melding van herstel
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht:
1. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de verzekerde;
2. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van
de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden.
Art. 9 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q de werkgever is verplicht zich in geval van arbeidsongeschiktheid,
onverminderd de verplichting tot nakoming van in overige
artikelen gegeven voorschriften te houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de WIA en het UWV en Avéro
Achmea ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Tot deze verplichtingen behoren in
ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de reïntegratie
van de verzekerde te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die reïntegratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 25 van de WIA:
- aantekening houden door de verzekeringnemer c.q. de
werkgever van het verloop van de arbeidsongeschiktheid
en de reïntegratie van de verzekerde;
- in overleg tussen de verzekeringnemer c.q. de werkgever
en de verzekerde opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan van aanpak, en - het in overleg tussen
de verzekeringnemer c.q. de werkgever en de verzekerde
opstellen van een reïntegratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens, waaronder de uitkeringsbescheiden van de WIA te verstrekken of te doen verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het beschikbaar stellen van passende arbeid als bedoeld
in artikel 7:658a BW, bij de verzekeringnemer c.q. de werkgever zelf of bij derden, indien het UWV de verzekerde in
staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a BW, bij de verzekeringnemer c.q. de werkgever zelf
of bij derden indien het UWV de verzekerde in staat acht
zodanige arbeid te verrichten;
5. alle medewerking te verlenen aan het UWV, Avéro Achmea
en door haar aangewezen derden en geen feiten of
omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van
de arbeidsongeschiktheid of de mate daarvan van belang
zijn. B Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden
dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 7, heeft zij het recht zich op dit punt eerst klaarheid te
doen verschaffen.
Art. 10 Verplichtingen bij risicowijziging
De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk schriftelijk kennis te geven wanneer de verzekerde zijn beroep, als door
hem aan Avéro Achmea opgegeven, wijzigt of de daaraan
verbonden werkzaamheden een verandering ondergaan
als ook indien de bedrijfssector waarin (de werkgever van)
de verzekerde werkzaam is wijzigt. Avéro Achmea heeft
dan het recht andere voorwaarden te stellen (waaronder
wijziging van de premie voor de dekking), de verzekerde
jaarrente te verlagen dan wel de dekking te beëindigen.
Indien de verzekeringnemer met de wijziging niet akkoord
gaat, heeft hij het recht binnen 1 maand na dagtekening
van de mededeling hiervan de dekking tussentijds te
beëindigen. De dekking zal alsdan worden beëindigd per
de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht
zouden worden. Indien de hiervoor bedoelde schriftelijke
kennisgeving achterwege is gebleven, blijft het recht op
uitkering bestaan, als naar het oordeel van Avéro Achmea
de hiervoor bedoelde risicowijziging:
1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toe-

passing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding
van de in de polis vastgestelde premie verschuldigd voor
de dekking tot de nieuwe premie.
Art. 11 Verplichtingen bij andere wijzigingen
A		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk kennis te geven
wanneer de verzekerde niet langer verplicht verzekerd is
op grond van de WIA.
B		 De verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de werkgever is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk kennis te geven
wanneer de verzekerde een salaris geniet boven het
Maximum premieloon. Onder Maximum premieloon wordt
verstaan het bedrag als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de
Wet financiering sociale verzekeringen.
C		 Desgevraagd dienen in de in lid A en B genoemde gevallen aan Avéro Achmea de documenten te worden overgelegd waaruit de wijziging blijkt. Avéro Achmea heeft in de
in lid A en B genoemde gevallen het recht andere voorwaarden te stellen, de verzekerde jaarrente te verlagen, de
premie voor de dekking te wijzigen dan wel de dekking te
beëindigen.
De verzekeringnemer heeft het recht een verhoging van de
premie voor de dekking en/of ongunstigere voorwaarden
binnen één maand na de kennisgeving hiervan te weigeren. De dekking eindigt alsdan per de datum waarop Avéro
Achmea de mededeling ten aanzien van de weigering heeft
ontvangen.
Art. 12 Niet-nakomen verplichtingen
A		 Aan deze dekking kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde en/of de verzekeringnemer c.q. de
werkgever een verplichting uit hoofde van de verzekering
niet is nagekomen en daardoor Avéro Achmea in een redelijk belang heeft geschaad.
B		 Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekerde, verzekeringnemer c.q. de werkgever een verplichting uit hoofde
van deze dekking niet is nagekomen met het opzet Avéro
Achmea te misleiden, behoudens voor zover de misleiding
het verval van recht niet rechtvaardigt.
C		 Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet schriftelijk in kennis stellen van Avéro Achmea van enige
omstandigheid, uitkering is verleend, die niet zou zijn verleend indien zij met die omstandigheid bekend zou zijn
geweest, is zij bevoegd die uitkering terug te vorderen of
te verrekenen.
D		 Indien op deze verzekering de Pensioenwet van toepassing is, neemt Avéro Achmea bij het vervallen verklaren of
verminderen van een uitkering het bepaalde in artikel 5 van
de Pensioenwet in acht.
Art. 13 Wijziging premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden voor bepaalde groepen dekkingen van de soort
als de onderhavige en bloc te wijzigen. Behoort deze
dekking tot die groep, dan is Avéro Achmea gerechtigd
de premie voor deze dekking en/of de voorwaarden voor
deze dekking overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. Voor die
dekking onder welke een uitkering wordt gedaan, zal de
aanpassing van de premie plaatsvinden op de door Avéro
Achmea bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal eerst van kracht worden, zodra de uitkering
is beëindigd. De verzekeringnemer wordt van de wijziging
in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij Avéro Achmea binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In dit laatste geval eindigt de dekking op de datum
in de mededeling door Avéro ‘41chmea genoemd.
Art.14 Einde van de dekking
A		 Onverminderd het in lid B bepaalde, eindigt de dekking en
is Avéro Achmea van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen ontslagen:
1. zodra de overeengekomen einddatum van de dekking is
bereikt;
2. per de eerste dag van de eerste maand volgend op de
maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
3. zodra de verzekerde de 65-jarige leeftijd bereikt;
4. zodra de hoofdverzekering om welke reden ook vervalt,
dan wel (het niet vrijgestelde gedeelte van) de premie voor
de hoofdverzekering niet of niet tijdig is betaald;
5. zodra de verzekerde niet meer onder de bepalingen van de

WIA valt;
6. indien de verzekeringnemer per aan Avéro Achmea gericht
schrijven de dekking heeft opgezegd. Opzegging kan
alleen geschieden tegen de eerste dag van de eerstvolgende maand.
B		 Onverminderd het bepaalde in artikel 5, blijft Avéro
Achmea ook nadat de dekking is beëindigd tot uitkering
gehouden, ter zake van vóór het beëindigen van de dekking aangevangen arbeidsongeschiktheid en wel voor
zover en zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit
dezelfde oorzaak onafgebroken blijft voortduren, mits de
dekking is beëindigd omdat de verzekerde uitsluitend ten
gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid uit dienst is getreden. De uitkering zal geschieden conform de bepalingen
van de (beëindigde) dekking. Een wijziging in de mate van
arbeidsongeschiktheid wordt alleen in aanmerking genomen voor zover deze leidt tot verlaging of beëindiging van
de uitkering en met dien verstande dat onder de WIA, ZW
en het BW wordt verstaan de WIA, ZW respectievelijk het
BW zoals deze onmiddellijk vóór de datum van beëindiging luidden.

Art. 5 Aanspraak op een uitkering
De aanvraag moet aan Avéro Achmea verzonden zijn binnen 24 uur na het tijdstip van overlijden van de verzekerde.
Van deze bepaling kan door Avéro Achmea ontheffing
verleend worden, indien door belanghebbende ten genoegen van Avéro Achmea aannemelijk wordt gemaakt, dat
het niet mogelijk was de aanvraag tijdig in te dienen. De
bewijslast aangaande feiten, waarop de aanspraak op een
extra uitkering gevestigd is, berust op de aanvrager. Avéro
Achmea kan van de aanvrager vorderen, dat een door haar
aan te wijzen arts onmiddellijk in staat wordt gesteld tot
een zodanig in- of uitwendig onderzoek van het stoffelijk
overschot van de verzekerde als Avéro Achmea nodig
zal achten om zekerheid te hebben dat er van een ongeval sprake is. Onverminderd het vorenstaande is Avéro
Achmea niet tot het doen van de extra uitkering verplicht,
indien Avéro Achmea niet binnen 6 maanden na de datum
waarop het ongeval is geschied van dit gebeuren in kennis
is gesteld.

DEEL 7
DEEL 6

VOORWAARDEN VERZORGING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING
Art. 1 Uitkering
De begunstigde heeft aanspraak op een verhoging van de
uitkering van kapitaal in de vorm van een extra uitkering
onmiddellijk bij overlijden van de verzekerde ten gevolge
van een ongeval onder de bepalingen, die hieronder nader
zijn omschreven.
Art. 2 Hoogte van de uitkering
Deze extra uitkering is gelijk aan de in de polis vermelde
extra uitkering, met dien verstande, dat voor alle op
het leven van eenzelfde verzekerde bij diens overlijden
bestaande verzekering geldt dat - onafhankelijk van de
in de polis vermelde bedragen - de uitkering ten hoogste
€ 150.000,- zal bedragen. Hierbij komen deze verzekeringen, respectievelijk de verhogingen daarvan, in aanmerking in volgorde van de data van totstandkomen.
Art. 3 Overlijden als gevolg van een ongeval
Van overlijden ten gevolge van een ongeval is sprake,
indien de verzekerde, ten gevolge van een plotseling
optredend van buitenaf inwerkend geweld onvrijwillig
enig lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen heeft,
hetwelk binnen een jaar de dood tot gevolg heeft gehad.
Met het oplopen van lichamelijk letsel wordt gelijkgesteld:
verdrinking, hitteberoerte, zonnesteek, inwerking van
stralen of temperaturen, het binnentreden van gassen,
nevels of vloeistoffen in het lichaam, alsmede infecties
die het directe gevolg van een ongeval zijn. Het overlijden
wordt niet als een overlijden ten gevolge van een ongeval beschouwd, indien het ongeval dan wel de dodelijke
afloop daarvan mede werd veroorzaakt door een ziekelijke
toestand van de verzekerde. Eveneens worden uitgesloten
de gevolgen van een operatie, die niet door een ongeval
noodzakelijk is geworden.
Art. 4 Uitsluitingen
Er bestaat geen recht op extra uitkering indien het overlijden plaatsvindt:
1. voor de 15de of na de 66ste verjaardag van de verzekerde;
2. nadat de verzekering haar einddatum heeft bereikt of premievrij is gemaakt;
3. bij of ten gevolge van:
a. misbruik door verzekerde van alcohol of van verdovende
dan wel opwekkende middelen;
b. het deelnemen mét motorvoertuigen of motorvaartuigen
van welke aard ook, bromfietsen en boten met buitenboord- motoren hieronder begrepen, aan snelheidswedstrijden alsmede aan de voorbereiding daartoe;
c. atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan,
tenzij toegepast bij medische behandeling van de verzekerde;
d. oorlog, oorlogstoestand, vijandelijke inval, burgeroorlog,
oproer of onlusten;
e. enige niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst, dan
wel bij deelneming aan een opstand tegen het wettig
gezag;
f. opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand
die bij de verzekering belang heeft.

Art. 1 Begripsomschrijving
Onder verzorger wordt verstaan degene van wiens leven
de premiebetaling mede afhankelijk is.
Art. 2 Aanvang en beëindiging van het risico
Het risico uit deze aanvullende dekking vangt gelijktijdig
aan met de bijbehorende levensverzekering, maar niet
eerder dan de ingangsdatum van de betreffende dekking.
De dekking eindigt bij beëindiging van de bijbehorende
levensverzekering, wanneer de premiebetaling eindigt of
op de overeengekomen einddatum.
Art. 3 Slotuitkering
Wanneer voor de bijbehorende levensverzekering een slotuitkering van toepassing is, zoals omschreven in artikel 13
van de Algemene Voorwaarden, worden voor het bepalen
van de slotuitkering de premies voor deze aanvullende
dekking buiten beschouwing gelaten.

