Algemene Voorwaarden
Huis Zekerplan

Reken daar maar op.
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Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410

INHOUD

Voorwaarden
Huis Zekerplan
Dit boekje bevat de product- en polisvoorwaarden die betrekking hebben op het Huis
Zekerplan, dat u heeft aangevraagd in combinatie met uw Avéro Achmea hypotheek. Deze
voorwaarden vormen een aanvulling op de hypotheekofferte van Achmea Hypotheekbank
N.V. (verder aan te duiden als Avéro Achmea Hypotheken), waarin de gegevens met
betrekking tot het Huis Zekerplan zijn opgenomen.
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PRODUCTVOORWAARDEN HUIS ZEKERPLAN

Het Huis Zekerplan en uw Avéro Achmea
hypotheek
U kunt het Huis Zekerplan sluiten in combinatie
met een Avéro Achmea hypotheek. Dit betekent
dat u geen Huis Zekerplan kunt sluiten, als de
aanvraag voor de hypothecaire geldlening niet
acceptabel is.
Als één of meer van de verzekeringen van het
Huis Zekerplan niet of alleen maar onder
beperkende voorwaarden kan worden geaccepteerd heeft Avéro Achmea Hypotheken het recht
de aangevraagde hypothecaire geldlening ook
af te wijzen of onder beperkende voorwaarden
te verstrekken. Als wij één of meer verzekeringen alleen op beperkende voorwaarden willen
sluiten sturen wij u een schriftelijk voorstel. Als u
ons schriftelijk te kennen geeft dat u met dit
voorstel instemt worden de verzekeringen onder
de door ons gestelde voorwaarden gesloten.
De verzekeringen
Achmea Schadeverzekeringen N.V., in dezen
handelende onder de handelsnaam Avéro
Achmea, is de verzekeraar met wie u de verzekering sluit. Avéro Achmea Hypotheken treedt
namens Achmea Schadeverzekeringen N.V. op
als gemachtigde voor het sluiten van de verzekering. Aanspraken uit hoofde van deze verzekering bestaan derhalve uitsluitend jegens
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Schademelding
Een verzekerd voorval gelieve u tijdig (zie
polisvoorwaarden) te melden aan Avéro
Achmea afd. ASMB, Postbus 909 BS
Leeuwarden tel 058-297 97 90. Avéro Achmea
zorgt vervolgens voor verdere afhandeling van
de melding en informeert daarbij tevens uw
verzekeringsadviseur. Avéro Achmea houdt uw

adviseur van de verdere afwikkeling op de
hoogte, zodat uw adviseur u steeds optimaal
van dienst kan zijn.
Fiscale aspecten Huis Zekerplan
Naar de huidige stand van zaken is de betaalde
rente voor een hypothecaire geldlening alleen
fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
voor zover een hypothecaire geldlening is
besteed voor de aanschaf, verbetering of het
onderhoud van de woning waarin de eigenaar
permanent woont. Dit betekent dat de rente
over de 'verhoging' van de hoofdsom ten
behoeve van de koopsom ter financiering van
het Huis Zekerplan, fiscaal niet aftrekbaar is.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een
schadeverzekering. De uitkering uit hoofde van
deze verzekering kent een periodiek karakter. U
heeft de vrijheid om de koopsom al dan niet ten
laste van uw inkomen te brengen. Kiest u ervoor
om deze verzekering in box 1 af te handelen,
dan heeft dit de volgende fiscale consequenties. De koopsom wordt in mindering gebracht
op uw inkomen. Daartegenover staat dat,
ingeval van arbeidsongeschiktheid, de uitkeringen progressief worden belast.
Besluit u om de koopsom niet in aftrek te
brengen, dan zijn de eventuele uitkeringen ook
niet belast. Over de gemiddelde waarde van de
verzekering bent u dan jaarlijks belasting
(vermogensrendementsheffing) verschuldigd.
Dit alles speelt zich af in box 3.
Met betrekking tot de koopsom voor de werkeloosheidsverzekering is er geen keuze mogelijkheid. De verzekering kan uitsluitend worden
afgewikkeld in box 3. Dit betekent dat de
koopsom niet kan worden afgetrokken en
ingeval van werkeloosheid, zijn de uitkeringen

niet belast. De gemiddelde waarde van de
verzekering wordt jaarlijks belast in box 3.
Wetgeving is voortdurend aan wijzigingen
onderhevig. Avéro Achmea kan daarom niet
garanderen dat de fiscale en/of sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten, zoals hierboven
omschreven, te allen tijde volledig van toepassing zijn of zullen blijven.
Ingangsdatum Huis Zekerplan
Bij het passeren van de hypotheekakte wordt
de koopsom voor het Huis Zekerplan ingehouden op de hoofdsom. Met deze koopsom wordt
de premie voor de verzekeringen gefinancierd.
De ingangsdatum van het Huis Zekerplan (en
daarmee van de verschillende verzekeringen) is
gelijk aan de passeerdatum van de hypotheekakte, tenzij Avéro Achmea en/of Avéro Achmea
Hypotheken anders bepalen. Vanaf dat moment
heeft u recht op hetgeen in de polis en bijbehorende voorwaarden beschreven is. Na het
passeren van de hypotheekakte sturen wij u
deze polis zo spoedig mogelijk toe.
Looptijd Huis Zekerplan
Het Huis Zekerplan heeft een duur van tien jaar
en eindigt na afloop van die periode. Wanneer u
besluit binnen deze termijn de hypotheek af te
lossen, blijft het Huis Zekerplan doorlopen tot
de tien jaren verstreken zijn.
Tussentijdse beëindiging Huis Zekerplan
Het Huis Zekerplan wordt binnen de periode
van 10 jaar beëindigd als Avéro Achmea of uzelf
één of meer verzekeringen van het Huis
Zekerplan opzegt. De mogelijkheden tot opzegging staan vermeld in de polisvoorwaarden
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze algemene verzekeringsvoorwaarden
wordt verstaan onder:
1 Wij
Achmea Schadeverzekeringen N.V. in dezen
handelende onder de naam Avéro Achmea
2 U
De verzekeringnemer, dat wil zeggen degene
die met ons de verzekering heeft gesloten.
3 Verzekerde
Dat is naast uzelf iedereen die rechten aan
de verzekering kan ontlenen; wie tot de kring
van de verzekerden behoort, wordt per
rubriek bepaald en staat in de begripsomschrijving van die rubriek vermeld.
Artikel 2 Algemene Uitsluitingen
Er is geen recht op uitkering, indien de arbeidsongeschiktheid of de werkloosheid is ontstaan:
1 Door opzet of roekeloosheid van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende.
2 Door of bij een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer

en muiterij (de zes hierboven genoemde
vormen van molest en de definities daarvan
vormen een onderdeel van de tekst die door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland
d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank in 's-Gravenhage
is gedeponeerd).
3a Door of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b De uitsluiting in lid 3a van dit artikel geldt niet
voor schade veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich 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 rijksoverheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder een kerninstallatie wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.
c Voor zover krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt het bepaalde in lid 3b
van dit artikel geen toepassing.
Artikel 3 Wettelijke rente
Wij vergoeden de verschuldigde uitkering
binnen vier weken nadat wij alle benodigde
gegevens hebben ontvangen. Wanneer wij in
verzuim zijn, vergoeden wij tevens de wettelijke
rente over de periode van dit verzuim.
Artikel 4 Verval van rechten
Als wij naar aanleiding van een gebeurtenis

weigeren een gevraagde schadevergoeding te
verlenen moet een verzekerde ons binnen een
jaar na de dag waarop hij de weigering vernam
laten dagvaarden. Doet een verzekerde dat niet
dan vervalt zijn recht om in verband met de
gebeurtenis een schadevergoeding te ontvangen. Wij zullen ons niet op deze vervaltermijn
beroepen als wij een verzekerde niet tijdig
attent hebben gemaakt op het feit dat wij een
beroep op deze bepaling zullen doen.
Artikel 5 Wijziging van premie en voorwaarden
1 Ons recht op wijziging
Wij hebben het recht de premie en de
voorwaarden tussentijds te wijzigen.
2 Uw recht op weigering
Wij stellen u van de wijziging en de wijzigingsdatum in kennis. De wijziging gaat op de
genoemde datum in tenzij u binnen dertig
dagen na ontvangst van de kennisgeving
aan ons heeft bericht dat u niet akkoord gaat
met de voorgestelde wijziging. In dat geval
restitueren wij u naar billijkheid een deel van
de koopsom.
3 Uitzondering op dit recht
In de volgende gevallen kunt u een wijziging
niet weigeren:
a als de wijziging voortvloeit uit een wettelijke
regeling of bepaling;
b als de wijziging een verbetering van de
dekking inhoudt bij gelijkblijvende premie.
Artikel 6 Looptijd en einde van de verzekering
1 Looptijd
De ingangsdatum van de verzekering staat
op het polisblad vermeld. De verzekering
kent een looptijd van 10 jaar.
2 Opzegging door u
U kunt de verzekering tegen het einde van
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het vijfde jaar schriftelijk opzeggen. Daarbij
dient u een opzegtermijn van twee maanden
in acht te nemen.
Verder kunt u in de volgende gevallen uw
verzekering schriftelijk opzeggen:
binnen een maand nadat u ons in kennis
heeft gesteld van een gebeurtenis die voor
ons tot een verplichting uit deze verzekering
kan leiden;
binnen een maand nadat wij een onder deze
verzekering geclaimde schadevergoeding
hebben verleend of afgewezen.
Opzegging door ons
Wij kunnen in de volgende gevallen een
verzekering schriftelijk opzeggen:
binnen een maand nadat wij kennis hebben
genomen van een gebeurtenis die voor ons
tot verplichting uit die verzekering kan
leiden;
binnen een maand nadat wij een onder deze
verzekering geclaimde schadevergoeding
hebben verleend of afgewezen;
als een verzekerde in verband met een bij
ons gemelde gebeurtenis ons opzettelijk
heeft misleid of heeft geprobeerd dat te
doen; in dat geval hebben wij niet alleen het
recht binnen een maand na de ontdekking
van de misleiding of de poging daartoe deze
verzekering te beëindigen maar ook alle
andere verzekeringen die u bij ons gesloten
heeft; als wij die andere verzekeringen niet
beëindigen heeft u het recht alle andere
verzekeringen zelf schriftelijk op te zeggen.
Wij zullen een opzeggingstermijn van minimaal een maand in acht nemen en u dient
hetzelfde te doen indien u op grond van lid 3
sub c andere verzekeringen opzegt.
Beëindiging zonder opzegging
Zonder dat een opzegging nodig is, eindigt
de verzekering
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a Op de datum waarop verzekerde 65 jaar
wordt of bij eerdere beëindiging van het
dienstverband als gevolg van (pré)pensioen,
vut of soortgelijke regeling;
b Zodra u uw woonplaats niet langer in
Nederland heeft; dat wordt geacht in ieder
geval zo te zijn als u gedurende zes maanden niet meer in Nederland verblijft.
c Op de datum van uw overlijden.
5 Restitutie
Bij tussentijdse beëindiging restitueren wij
naar billijkheid een deel van de koopsom.
Als wij de verzekering echter beëindigen
omdat een verzekerde ons opzettelijk heeft
misleid of geprobeerd heeft dat te doen
verlenen wij geen restitutie van premie.
Artikel 7 Adres
Wij doen rechtsgeldig een kennisgeving aan u
als wij die sturen aan het laatst door u bekendgemaakte adres.
Artikel 8 Geschillen en klachtenregeling
1 Intern klachtenbureau
Een verzekerde kan klachten over de uitvoering van de verzekering eerst voorleggen
aan ons interne klachtenbureau.
2 Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Als onze beslissing voor een verzekerde niet
bevredigend is kan hij zich tot de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen wenden
(Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag). Bij
deze onafhankelijke stichting werken een
aantal ombudsmannen die door bemiddeling
trachten een klacht op te lossen. Daarnaast
fungeert binnen de stichting de Raad van
Toezicht Verzekeringen die toetst of een
verzekeraar de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad. Wij

VOORWAARDEN RUBRIEK AANVULLENDE WAO- EN WW-VERZEKERING
beschouwen een uitspraak van de Raad van
Toezicht als bindend.
3 Bevoegde rechter
Als een verzekerde geen gebruik wil maken
van de hiervoor genoemde mogelijkheden
tot klachtenbehandeling of de uitkomst
daarvan onbevredigend vindt kan hij het
geschil voorleggen aan de rechter. Op
geschillen tussen u en ons is het
Nederlandse recht van toepassing en alleen
de rechter te Leeuwarden is bevoegd over
die geschillen te oordelen.
Artikel 9 Privacywetgeving
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële
dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruiken wij binnen de Achmea
Groep voor het accepteren van de aanvraag,
het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten
behoeve van fraudepreventie.
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1 Verzekerde
Degene, bij wiens werkloosheid en/of
arbeidsongeschiktheid uitkering wordt
verleend, voor zover daarop krachtens de
overeengekomen polisvoorwaarden recht
bestaat.
2 Verzekerd bedrag
Het bedrag zoals op de polis is vermeld en
op basis waarvan de uitkering wordt betaald.
3 Bruto jaarsalaris
Hieronder wordt verstaan 12 x het maandsalaris, vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
4 WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
5 WW
Werkloosheidswet
6 Volledig dienstverband
Een volledig dienstverband in de zin van
deze voorwaarden betreft een dienstverband
voor onbepaalde tijd van tenminste 30 uur
per week.
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Artikel 2 Doel van de verzekering
Deze verzekering heeft tot doel uitkering te
verlenen bij derving van inkomen door de
verzekerde tengevolge van zijn arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.
Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van
de verzekering
Van arbeidsongeschiktheid is sprake, indien er
volgens de maatstaven van de uitvoeringsinstantie van de WAO sprake is van minimaal
65% arbeidsongeschiktheid en verzekerde ook
daadwerkelijk een uitkering, krachtens de WAO,
ontvangt.
Artikel 4 Eigen risicotermijn bij arbeidsongeschiktheid
De eigen risicotermijn is de periode, waarover
door de uitvoeringsinstelling geen recht op
uitkering ingevolge de WAO is vastgesteld.
Artikel 5 Werkloosheid in de zin van de
verzekering
Van werkloosheid is sprake, indien de verzekerde onvrijwillig werkloos is en daadwerkelijk
een WW uitkering krachtens de Werkloosheidswet ontvangt.
Artikel 6 Eigen risicotermijn bij werkloosheid
De eigen risicotermijn is de periode van 60
dagen, waarover geen recht op uitkering
bestaat. Deze termijn vangt aan per de datum,
waarop door de uitvoeringsinstelling van de
WW een uitkering is toegekend.
Artikel 7 Omschrijving van de dekking
1 Arbeidsongeschiktheid
De verzekering voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid, zoals omschreven in artikel
3, in een uitkering per dag. Bij volledige
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arbeidsongeschiktheid bedraagt de uitkering
per dag 1/365ste gedeelte van het verzekerd
jaarbedrag. De uitbetaling van de door ons
verschuldigde termijnen geschiedt op de
laatste dag van elke kalendermaand, met
dien verstande, dat bij beëindiging van de
arbeidsongeschiktheid de uitbetaling
geschiedt op de dag, volgende op de dag
waarop wij kennisnamen van deze beëindiging. De maximale uitkeringsduur bedraagt 5
jaar.

2 Werkloosheid
De verzekering voorziet in geval van werkloosheid, zoals omschreven in artikel 5, in
een uitkering per dag. Bij werkloosheidsheid
bedraagt de uitkering per dag 1/365ste
gedeelte van het verzekerd jaarbedrag. De
uitbetaling van de door ons verschuldigde
termijnen geschiedt op de laatste dag van
elke kalendermaand, met dien verstande,
dat bij beëindiging van de werkloosheid de
uitbetaling geschiedt op de dag, volgende
de dag waarop wij kennisnamen van deze
beëindiging. De maximale uitkeringsduur
bedraagt 2 jaar.
3 Maximale uitkering als gevolg van
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Rekening houdend met de hierboven vermelde eigen risicotermijnen worden bij de
berekening van de verzekerde uitkering de
termijnen van arbeidsongeschiktheid en/of
werkloosheid samengeteld en zullen deze in
totaal een periode van 5 jaar niet overschrijden.
4 Uitkering bij einde verzekering
In afwijking van bovenstaande wordt uiterlijk
uitgekeerd tot de datum, waarop verzekerde

65 jaar wordt of bij eerdere beëindiging van
het dienstverband bijvoorbeeld als gevolg van
(pré)pensioen, vut of soortgelijke regeling.
Artikel 8 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
1 De verzekerde is verplicht bij arbeidsongeschiktheid ons:
a een door de werkgever ondertekende
verklaring van het dienstverband en het
hieraan verbonden bruto jaarsalaris te
verstrekken;
b binnen 14 maanden na het intreden van
arbeidsongeschiktheid hiervan mededeling
te doen en daarbij een verklaring te overleggen van de uitkerende uitvoeringsinstantie,
waaruit blijkt dat verzekerde een uitkering op
basis van tenminste 65% arbeidsongeschiktheid is toegekend;
c verder alle nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken en ons
daartoe te machtigen; voorts geen feiten of
omstandigheden, die voor de beoordeling
van het recht op uitkering van belang zijn te
verzwijgen dan wel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;
d terstond op de hoogte te stellen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel, dan wel van de
gehele of gedeeltelijke hervatting van zijn
werkzaamheden en/of het verrichten van
andere arbeid;
e Geen recht op uitkering bestaat, indien de
verzekerde één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor onze
belangen heeft geschaad.
Artikel 9 Verplichtingen bij werkloosheid
1 De verzekerde is verplicht in geval van
werkloosheid ons:
a binnen 2 maanden na het intreden van de

b

c

d

2

werkloosheid hiervan mededeling te doen en
daarbij een verklaring te overleggen van de
uitkerende uitvoeringsinstelling, waaruit blijkt
dat verzekerde een volledige uitkering is
toegekend; indien hij na een jaar nog werkloos is dient hij ons in te lichten in verband
met beoordeling van het recht op uitkering;
een door de werkgever ondertekende
verklaring van het dienstverband en het
hieraan verbonden bruto jaarsalaris te
verstrekken;
verder alle nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken en ons
daartoe te machtigen; voorts geen feiten of
omstandigheden, die voor de beoordeling
van het recht op uitkering van belang zijn te
verzwijgen danwel feiten of omstandigheden
onjuist of onvolledig weer te geven;
terstond op de hoogte te stellen van de
gehele of gedeeltelijke hervatting van zijn
werkzaamheden en/of het verrichten van
andere arbeid;
Geen recht op uitkering bestaat, indien de
verzekerde één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor onze
belangen heeft geschaad.

Artikel 10 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 2 van
de Algemene Voorwaarden zijn wij voorts geen
uitkering verschuldigd voor werkloosheid,
indien verzekerde bij aanvraag van de verzekering wist, dat hij werkloos zou worden of
wanneer hij gronden had om redelijkerwijs aan
te nemen dat werkloosheid naar alle waarschijnlijkheid zou intreden.

Artikel 11 Wijziging van het risico
Verplichting bij wijziging van dienstverband
Indien er sprake is van wijziging van het volledige dienstverband, waaronder ook begrepen
een gedeeltelijke of volledige werkhervatting
indien WAO- of WW-uitkering wordt genoten,
dient de verzekerde dit binnen één maand aan
ons door te geven.Wij beoordelen vervolgens of
de verzekering kan worden voortgezet. De verzekerde dient ons eveneens een salarisverlaging door te geven. Wanneer verzekerde
verzuimt hiervan mededeling te doen en wij van
oordeel zijn dat de verzekering niet had kunnen
worden voortgezet, bestaat geen recht op
uitkering.
Wanneer de verzekerde een baan met tijdelijk
dienstverband aanvaardt moet hij binnen twee
jaar na werkhervatting een vast dienstverband
voor onbepaalde tijd hebben verkregen. Indien
dit niet het geval is wordt de verzekering
beëindigd.
Artikel 12 Einde van de verzekering
1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid
3a en 3b van de Algemene Voorwaarden
zullen wij de verzekering niet beëindigen op
grond van een verzwaring van het gezondheidsrisico.
2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden
en in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden
omtrent opzegging en beëindiging van de
verzekering bepaalde, eindigt de verzekering
op de datum waarop de uitkering wordt
beëindigd in verband met het bereiken van
de maximale uitkeringstermijn zonder dat
premierestitutie wordt verleend.

