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1     De aanvullende voorwaarden

1.1     Wat leest u in deze aanvullende voorwaarden?
          In deze aanvullende voorwaarden leest u de bijzondere regels die gelden voor de Indexclausule. Naast deze aan-

vullende voorwaarden gelden ook algemene voorwaarden. In onze algemene voorwaarden staan de algemene
regels die gelden voor al onze verzekeringen. De bijzondere regels gaan voor de algemene regels.

1.2     Wanneer gelden deze aanvullende voorwaarden?
          Deze aanvullende voorwaarden gelden als u een Indexclausule hebt toegevoegd aan uw levensverzekering. De

Indexclausule is een aanvullende keuzeclausule op uw hoofdverzekering. Als u een Indexclausule hebt toege-
voegd, staat dat in de polis van uw hoofdverzekering.

2     De Indexclausule

2.1     Wat is het doel van de Indexclausule?
          Het doel van de Indexclausule is om het verzekerde bedrag van uw verzekering eenmaal per 3 jaar automatisch

aan te laten passen aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Als de kosten van levensonderhoud stijgen,
kunt u dit opvangen met de Indexclausule. Stijgen de kosten van levensonderhoud? Dan verhogen wij eenmaal
per 3 jaar automatisch het verzekerde bedrag van uw hoofdverzekering. Dit heet indexeren. Wij verhogen dan ook
de premie die u voor uw verzekering moet betalen.

2.2     Uw verzekering en uw kosten van levensonderhoud
          Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk jaar of de prijzen van goederen en diensten in

Nederland zijn gestegen of gedaald. Zo wordt berekend of het leven van een gemiddeld Nederlands huishouden
duurder of goedkoper is geworden. Uit de berekeningen van het CBS komen verschillende getallen (de consu-
mentenprijsindexcijfers), die in een lijst worden opgenomen (de consumentenprijsindex). Met de Indexclausule
kunt u het verzekerde bedrag automatisch laten aanpassen aan de stijgende kosten van levensonderhoud.

3     Het indexatiebericht

3.1     Wanneer sturen wij u een indexatiebericht?
          Wij sturen u eenmaal per 3 jaar - vóór de indexatiedatum - een indexatiebericht. In dat bericht leggen wij uit met

welk bedrag wij het verzekerde bedrag en de premie die u voor uw verzekering betaalt op de indexatiedatum ver-
hogen. U kunt dan kiezen of u de verhoging wel of niet wilt. Wij stellen geen vragen over de gezondheid van de
verzekerde als wij het verzekerde bedrag en de premie verhogen. Als wij de verzekering aanpassen, sturen wij u
een gewijzigde polis.

4     Uw keuzes

4.1     Welke keuzes hebt u?
          Nadat u ons indexatiebericht hebt ontvangen, bepaalt u zelf welke keuze u maakt.

          Keuze 1 - U gaat wel akkoord met de automatische verhoging
          U hoeft niets te doen als u akkoord gaat met de verhoging. Wij verhogen automatisch het verzekerde bedrag en

de premie op de indexatiedatum. Daarna sturen wij u de gewijzigde polis.

          Keuze 2 - U gaat niet akkoord met de automatische verhoging
          U moet ons binnen 3 maanden na ons indexatiebericht schriftelijk doorgeven dat u niet akkoord gaat met de ver-

hoging. Wij verhogen het verzekerde bedrag en de premie dan niet. Als u tweemaal achter elkaar geen verhoging
kiest, dan vervalt de Indexclausule.
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4.2     Wanneer vervalt de Indexclausule?
          De Indexclausule vervalt zodra:
          –    de (oudste) verzekerde de 62-jarige leeftijd bereikt, of
          –    u vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde hebt aangevraagd;
               als de vrijstelling door ons met terugwerkende kracht wordt verleend, dan vervallen vanaf de datum van de

vrijstelling de verhogingen van het verzekerde bedrag en de premies op basis van de Indexclausule, of
          –    de premiebetaling op de hoofdverzekering stopt en wij de verzekering met een lager verzekerd bedrag pre-

mievrij voortzetten, of
          –    de hoofdverzekering stopt voordat deze tot uitkering komt en wij een eventuele afkoopwaarde aan u uitkeren,

of
          –    de hoofdverzekering om welke reden dan ook eindigt, of
          –    de hoofdverzekering wordt ingebracht of omgezet in een verzekering waaraan de Indexclausule niet kan wor-

den toegevoegd, of
          –    u tweemaal achter elkaar geen verhoging kiest.

          Als de Indexclausule vervalt, stopt de automatische verhoging van het verzekerde bedrag. U kunt de Index -
clausule daarna niet meer aan dezelfde verzekering toevoegen. 

5     De verhoging

5.1     Hoe verhogen wij het verzekerde bedrag?
          Wij verhogen eenmaal per 3 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering, het verzekerde bedrag

van de hoofdverzekering. Om de verhoging te berekenen, gebruiken wij de consumentenprijsindexcijfers van het
CBS.

          Eerst berekenen wij het indexatiepercentage. Wij tellen de consumentenprijsindexcijfers van de 3 kalenderjaren
voorafgaand aan de indexatiedatum bij elkaar op. Het totaal ronden wij naar beneden af op een geheel getal; dit
is het indexatiepercentage. Het indexatiepercentage dat wij voor de Indexatieclausule gebruiken, is nooit hoger
dan 50%. Als het indexatiepercentage 0% of lager is, verhogen wij het verzekerde bedrag niet.

          Daarna berekenen wij het indexatiebedrag. Het indexatiebedrag berekenen wij door het indexatiepercentage toe
te passen op het verzekerde bedrag op de ingangsdatum van de verzekering. De uitkomst van die berekening
ronden wij naar beneden af op € 100 of een veelvoud daarvan; dit is het indexatiebedrag. Met het indexatiebedrag
verhogen wij het, op het moment van indexatie, verzekerde bedrag.

5.2     Wat gebeurt er als het indexatiepercentage 0% of lager is?
          Het kan gebeuren dat het leven van een gemiddeld Nederlands huishouden over de afgelopen 3 kalenderjaren

niet duurder maar goedkoper is geworden. Daardoor kan het indexatiepercentage dat wij berekenen 0% of lager
zijn. Dan verhogen wij het verzekerde bedrag niet.

5.3     Hoe verhogen wij de premie?
          Op de indexatiedatum verhogen wij het verzekerde bedrag. Voor de verhoging berekenen wij een premie. Wij

berekenen die premie op basis van de hogere leeftijd van de verzekerde en de kortere restduur van uw verzeke-
ring op de indexatiedatum. De premie voor de verhoging tellen wij op bij uw huidige premie. Dit betekent dat u
vanaf de indexatiedatum voor een hoger bedrag bent verzekerd en een hogere premie betaalt.

5.4     Welk verzekerd bedrag wordt niet door de Indexclausule verhoogd?
          De Indexclausule geldt uitsluitend voor het verzekerde bedrag van de hoofdverzekering. Dit betekent dat het ver-

zekerde bedrag van eventuele aanvullende verzekeringen niet door de Indexclausule wordt verhoogd.
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6     Begrippenlijst

          Hoofdverzekering
          De levensverzekering waaraan u deze en/of andere clausules hebt toegevoegd.

          Indexatiebedrag
          Bedrag waarmee wij eenmaal per 3 jaar automatisch het verzekerde bedrag van uw verzekering verhogen.

          Indexatiebericht
          Schriftelijk bericht waarin wij u uitleggen met welk bedrag wij het verzekerde bedrag en de premie van uw verze-

kering automatisch gaan verhogen.

          Indexatieclausule
          Aanvullende bepaling die u aan uw levensverzekering hebt toegevoegd en waarmee u onder voorwaarden kunt

kiezen om het verzekerde bedrag van uw hoofdverzekering eenmaal per 3 jaar automatisch te laten verhogen,
zonder dat wij vragen stellen over de gezondheid van de verzekerde.

          Indexatiedatum
          De datum waarop wij eenmaal per 3 jaar het verzekerde bedrag automatisch verhogen op basis van een verho-

ging van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS.

          Indexatiepercentage
          Percentage dat nooit hoger is dan 50% en dat wij toepassen op het verzekerde bedrag op de ingangsdatum van

de hoofdverzekering.

          Keuzeclausule
          Aanvullende bepaling die u aan uw levensverzekering hebt toegevoegd en waarmee u onder voorwaarden kunt

kiezen om (een bepaald onderdeel van) de verzekering aan te (laten) passen, zonder dat wij vragen stellen over
de gezondheid van de verzekerde.

          Verzekerde
          De verzekerde van uw hoofdverzekering.
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