EN BLOC CLAUSULE

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS leeuwarden
www.averoachmea.nl

Wat is een en bloc clausule?
Op deze overeenkomst is een zogenaamde en bloc clausule van toepassing. Dit betekent dat wij als verzekeraar
de polisvoorwaarden (waaronder tarieven) in bepaalde
gevallen eenzijdig kunnen wijzigen. Dit geldt in alle gevallen voor een groep van verzekeringen en nooit voor één
verzekering. Deze clausule wordt dus niet toegepast
indien uw persoonlijke omstandigheden zich wijzigen.
In welke gevallen wordt de en bloc clausule toegepast?
Het gaat hierbij om gewijzigde omstandigheden die
- indien ze reeds op ingangsdatum aanwezig waren
geweest - meebrengen dat de verzekeraar de verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangeboden.
Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:
• De premie is niet langer voldoende om het toegenomen
risico te dekken.
• Overheidsmaatregelen, zoals wetswijzigingen.
• Het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT.
• Een wijziging van de (rente)winstdeling, rekenrente,
actuariële grondslagen, beheerskostenstijgingen in verband met beleggingen en / of administratie, systeemwijzigingen en productharmonisatie.
Voor welk deel van de verzekering kan de en bloc
clausule worden toegepast?
De en bloc clausule geldt alleen voor de toekomst. De
aanpassing heeft geen invloed op dat deel van de verzekering waarvoor de premies en/of koopsommen reeds
betaald zijn vóór de ingangsdatum van die aanpassing.
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De mogelijkheid tot aanpassing via de en bloc clausule,
draagt ertoe bij dat de verzekeraar ook in vorenbedoelde
omstandigheden aan zijn verplichtingen naar alle polishouders kan blijven voldoen. Daarbij is ook van belang
dat de aanpassingen bedrijfsmatig op een efficiënte en
kostenbewuste wijze kunnen worden uitgevoerd.
Wat kunt u doen indien u het niet eens bent met de
toepassing van de en bloc clausule?
Indien de en bloc clausule wordt toegepast, berichten
wij u ten minste 31 dagen van tevoren over de nieuwe
voorwaarden. Indien u het niet eens bent met de nieuwe
voorwaarden of tarieven, en deze wijzigingen zijn in uw
nadeel, dan kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen
binnen 31 dagen vanaf de datum waarop de wijziging
aan u ter kennis is gebracht. De opzeggingsmogelijkheid
geldt overigens niet indien deze door de overheid is voorgeschreven.
Bij opzegging kunt u desgewenst een verzekering bij een
andere verzekeraar sluiten onder de aldaar geldende
voorwaarden. Indien de op de betreffende verzekering
van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan een
eventuele afkoopwaarde worden uitgekeerd of worden
overgedragen naar een andere verzekeraar of kan de verzekering premievrij worden voortgezet, indien de verzekering dit toelaat.
Wat kunt u doen indien u de toepassing van de en
bloc clausule niet redelijk vindt?
Indien u een klacht heeft over de toepassing van de en
bloc clausule, kunt u een klacht indienen bij de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen.

