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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 Niet-rokerskorting. Naast deze

aanvullende voorwaarden gelden ook algemene voorwaarden. In onze algemene voorwaarden staan de algeme-
ne 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 hoofdverzekering met Niet-rokerskorting hebt afgesloten. De

Niet-rokerskorting is een korting die wij op de premie van uw hoofdverzekering verlenen. Als u een verzekering
met Niet-rokerskorting hebt afgesloten, staat dat in de polis van uw hoofdverzekering.

2     De Niet-rokerskorting

2.1     Wat is het doel van de Niet-rokerskorting?
          Het doel van de Niet-rokerskorting is om u een korting te verlenen op de premie die u moet betalen voor uw hoofd-

verzekering. De Niet-rokerskorting geldt zolang de verzekerde niet rookt en geen andere nicotinehoudende mid-
delen gebruikt. 

2.2     Wanneer is de verzekerde niet-roker?
          De verzekerde is niet-roker als hij/zij ten minste 2 aaneengesloten jaren direct voorafgaande aan de ingangsdatum

van de verzekering niet heeft gerookt en geen andere nicotinehoudende middelen heeft gebruikt, zoals bijvoor-
beeld nicotinepleisters, -kauwgom,  tabletten of -inhaler. Wij kunnen een test laten verrichten om te controleren
dat de verzekerde niet-roker is.

2.3     Hoe lang geldt de Niet-rokerskorting?
          De Niet-rokerskorting geldt zolang de verzekerde niet rookt en geen andere nicotinehoudende middelen gebruikt.

Voor een verzekering met 2 verzekerden geldt de Niet-rokerskorting zolang beide verzekerden niet roken en geen
andere nicotinehoudende middelen gebruiken.

2.4     Wat moet u en/of de verzekerde doen als de verzekerde rookt?
          Als de verzekerde (weer) rookt of andere nicotinehoudende middelen gebruikt, moet u en/of de verzekerde dit

direct schriftelijk aan ons doorgeven. De verzekerde is dan geen niet-roker meer en de Niet-rokerskorting vervalt.

2.5     Wat gebeurt er als u en/of de verzekerde niet doorgeeft dat de verzekerde rookt?
          Als u of de verzekerde niet direct aan ons doorgeeft dat de verzekerde (weer) rookt of andere nicotinehoudende

middelen gebruikt, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering als de verzekerde overlijdt. Als de verzekerde over-
lijdt en wij ontdekken dat niet is doorgegeven dat de verzekerde (weer) rookte of andere nicotinehoudende mid-
delen gebruikte, dan verlagen wij de overlijdensuitkering met 50%.

2.6     Wanneer vervalt de Niet-rokerskorting?
          De Niet-rokerskorting vervalt zodra:
          –    de verzekerde (weer) rookt of andere nicotinehoudende middelen gebruikt, of
          –    de premiebetaling op de hoofdverzekering stopt en wij de verzekering met lagere verzekerde bedragen 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 waarop wij de Niet-rokerskorting niet kun-

nen verlenen.

          De Niet-rokerskorting vervalt niet als wij u vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid van de verze-
kerde verlenen. 

          Als de Niet-rokerskorting vervalt zonder dat de hoofdverzekering eindigt, verlagen wij de verzekerde bedragen van
de hoofdverzekering op de eerstvolgende premievervaldatum en sturen wij u een gewijzigde polis. Daarna verle-
nen wij de Niet-rokerskorting niet meer op dezelfde verzekering. 
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3     Begrippenlijst

Hoofdverzekering
De levensverzekering waarop wij de Niet-rokerskorting hebben verleend.

Overlijdensuitkering
Verzekerd bedrag dat wij volgens uw polis uitkeren als de verzekerde overlijdt.

Verzekerde
De verzekerde van uw hoofdverzekering.
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