Aanvullende voorwaarden
Vrijstelling van premiebetaling bij
arbeidsongeschiktheid nr. 904
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De aanvullende voorwaarden

Wat leest u in deze aanvullende voorwaarden?
In deze aanvullende voorwaarden leest u de bijzondere regels die gelden voor de Aanvullende verzekering
Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Naast deze aanvullende 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.
Wanneer gelden deze aanvullende voorwaarden?
Deze aanvullende voorwaarden gelden als u vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid hebt meeverzekerd op uw hoofdverzekering. Als u vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid hebt meeverzekerd, staat dat in de polis van de hoofdverzekering.

De aanvullende verzekering

2.1

Wat is het doel van de aanvullende verzekering?
Het doel van de Aanvullende verzekering Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is om u vrijstelling van premiebetaling te verlenen als de verzekerde na de ingangsdatum van de aanvullende verzekering
arbeidsongeschikt is geworden en voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden. U betaalt dan minder of
geen premie voor de hoofdverzekering, maar de hoofdverzekering blijft ongewijzigd doorlopen.
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De premie

3.1

Wat betaalt u voor de aanvullende verzekering?
Voor de Aanvullende verzekering Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid betaalt u een aanvullende premie. U betaalt de aanvullende premie net zolang en in dezelfde termijnen als de premie voor de hoofdverzekering, maar uiterlijk tot de 60-jarige leeftijd van de verzekerde. De premie die u moet betalen voor de hoofdverzekering en de aanvullende verzekering staat in de polis van de hoofdverzekering.
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De vrijstelling van premiebetaling

4.1

Wanneer hebt u recht op vrijstelling van premiebetaling?
U hebt recht op vrijstelling van premiebetaling als de verzekerde na de ingangsdatum van de aanvullende verzekering:
– 2 jaar (104 weken) aaneengesloten voor ten minste 15% arbeidsongeschikt is (wachttijd), en
– aansluitend daarop voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is, en
– de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór de 60-jarige leeftijd van de verzekerde.

4.1.1 Wachttijd
Na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid geldt een wachttijd van 2 jaar. In de wachttijd hebt u geen recht op
vrijstelling van premiebetaling. Voor het bepalen van de wachttijd beschouwen wij verschillende perioden van
arbeidsongeschiktheid met dezelfde oorzaak die elkaar met een onderbreking van minder dan 30 dagen opvolgen
als één periode. Als voor de verzekering al eerder vrijstelling van premiebetaling is verleend en de verzekerde binnen 5 jaar nadat hij/zij voor minder dan 45% arbeidsongeschikt is bevonden opnieuw voor ten minste 45%
arbeidsongeschikt wordt door dezelfde oorzaak, geldt niet opnieuw een wachttijd en kan de vrijstelling van premiebetaling direct ingaan.
4.1.2 Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
De verzekerde is arbeidsongeschikt als hij/zij als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet volledig in staat is om gangbare arbeid te verrichten. Met gangbare
arbeid bedoelen wij algemeen geaccepteerde arbeid die de verzekerde kan verrichten, ongeacht zijn/haar beroep
en werkervaring.
4.1.3 Hoe stellen wij de mate van arbeidsongeschiktheid vast?
Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid kunnen wij gebruik maken van de volgende informatie:
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–
–

4.2

–
–
–
–

de uitkomst van een onderzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld (medisch) onderzoek door een onafhankelijk arts;
de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld arbeidsdeskundig onderzoek;
(medische) informatie van de verzekerde;
(medische) informatie van de behandelend arts van de verzekerde;
(medische) informatie van een andere verzekeraar.

Hoe hoog is de vrijstelling van premiebetaling?
Aan de hand van de mate van zijn/haar arbeidsongeschiktheid delen wij de verzekerde in volgens de onderstaande arbeidsongeschiktheidsklassen. Wij verlenen u dan vrijstelling van betaling van het hieronder genoemde deel
van de premie. De vrijstelling van premiebetaling geldt voor de premie die u op het moment dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan moest betalen voor:
– uw hoofdverzekering, en
– uw Aanvullende verzekering Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid.
Mate van arbeidsongeschiktheid
Minder dan 45%
45% tot 80%
80% of meer

Vrijgestelde deel van de premie
0%
50%
100%

4.3

Wanneer eindigt de vrijstelling van premiebetaling?
De vrijstelling van premiebetaling eindigt op de dag dat:
– de verzekerde niet langer ten minste 45% arbeidsongeschikt is;
– de hoofdverzekering is geëindigd of om welke reden dan ook is vervallen;
– de premiebetalende periode van de hoofdverzekering is geëindigd;
– de verzekerde langer dan 3 maanden buiten West-Europa verblijft. De landen in West-Europa zijn Andorra,
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Italië,
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje,
Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. U kunt vóór het vertrek van de verzekerde naar een land buiten WestEuropa bij ons een verzoek indienen om de vrijstelling van premiebetaling door te laten lopen. Wij beoordelen
of en onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Wij sturen u daarvan bericht.
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De verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

5.1

Wanneer moet u de arbeidsongeschiktheid melden?
Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling van premiebetaling moet u en/of de verzekerde de arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan ons melden.

5.1.1 Melding binnen de wachttijd
Wij vragen u en/of de verzekerde om de arbeidsongeschiktheid binnen de wachttijd van 2 jaar aan ons te melden.
Als de arbeidsongeschiktheid pas na de wachttijd aan ons wordt gemeld, dan kan dat gevolgen hebben voor het
moment dat de vrijstelling van premiebetaling ingaat. De vrijstelling kan namelijk ingaan tot maximaal 3 jaar vóór
de dag dat wij het verzoek om vrijstelling hebben ontvangen. Hierbij geldt als voorwaarde dat wij de mate van de
arbeidsongeschiktheid in het verleden kunnen vaststellen. Als wij daartoe niet in staat zijn, weigeren wij de vrijstelling over het verleden geheel of gedeeltelijk.
5.2

Wat vragen wij van u en de verzekerde?
U en/of de verzekerde zijn verplicht:
– alle informatie van de uitkeringsinstantie over de mate van arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven;
– alle informatie en bewijsstukken die belangrijk kunnen zijn voor de bepaling van uw recht op vrijstelling van
premiebetaling aan ons te (laten) verstrekken;
– volledige medewerking te verlenen aan (medisch) onderzoek;
– al het mogelijke te doen om revalidatie van de verzekerde te bevorderen.
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5.3

Wat moet u doen als de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt?
Als de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt nadat de vrijstelling van premiebetaling is ingegaan, dan moet u
en/of de verzekerde ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Wij beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde dan opnieuw en passen zo nodig de hoogte van de vrijstelling aan. Wij kunnen
ook uit eigen beweging de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde beoordelen en zo nodig de hoogte
van de vrijstelling aanpassen.
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Geen recht op vrijstelling van premiebetaling

6.1

Wanneer hebt u geen recht op vrijstelling van premiebetaling?
U hebt geen recht op vrijstelling van premiebetaling als het ontstaan of vergroten van de arbeidsongeschiktheid
een gevolg is van:
– een ongeval, ziekte of een gebrek dat de verzekerde is overkomen of dat is ontstaan voordat deze aanvullende
verzekering is afgesloten;
– opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die bij de verzekering belang heeft;
– gebruik van alcohol en/of geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, anders dan
op medisch voorschrift;
– een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur;
– sportbeoefening, anders dan als amateur;
– gevaarlijke sporten en snelheidswedstrijden zoals bobsleeën, gletsjertochten, sport- en zweefvliegen, parachutespringen, deltavliegen en duiksport;
– een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Deze 6 genoemde
vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981 of eventuele vervanging daarvan;
– een atoomkernreactie, tenzij sprake is van radioactieve stoffen die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, dan wel niet-militaire beveiligingsdoeleinden.
Daarbij moet dan wel een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht zijn voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225) alsmede een kerninstallatie aan boord van een vaartuig.

Ook hebt u geen recht op vrijstelling van premiebetaling:
– als u en/of de verzekerde één of meer van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen niet nakomt en
daardoor onze belangen schaadt;
– gedurende de tijd dat de verzekerde is gedetineerd in Nederland of in het buitenland. In elk geval is sprake
van detentie tijdens voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en terbeschikkingstelling (tbs) van de Staat.

6.1.1 Ten onrechte vrijgestelde premies
Als wij ontdekken dat u vrijstelling van premiebetaling hebt genoten terwijl u daar volgens deze voorwaarden geen recht
op had, dan vervalt de vrijstelling met terugwerkende kracht. U moet dan de ten onrechte vrijgestelde premies - vermeerderd met de wettelijke rente - alsnog aan ons betalen. Wij kunnen dit bedrag ook verrekenen met de waarde of het verzekerde bedrag van de hoofdverzekering.
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Begrippenlijst

Hoofdverzekering
De levensverzekering waarop u deze en/of andere aanvullende verzekeringen hebt afgesloten.
Verzekerde
De verzekerde van uw hoofdverzekering.
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