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De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene 
Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De 
Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering zijn uitsluitend van toepassing indien het 
overlijdensrisico is verzekerd, dit in de Polis staat vermeld en daarbij wordt verwezen naar de 
Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. 
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2.1 In aanvulling op artikel 1 van de Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 

a.  Echtgenoot: De echtgenoot of echtgenote, of de geregistreerd 
partner in de zin van artikelen 1:80a tot en met 1:80g 
BW. 

b.  Erfgenamen: Alle erfgenamen die ingevolge de wet tot de 
nalatenschap worden geroepen, ongeacht of zij de 
nalatenschap hebben aanvaard. 

c.  Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering: 

De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering LVM-
RI-052007. 

d.  Premie (overlijdensrisico): De ingevolge de Polis verschuldigde Premie voor de 
dekking van het ingevolge de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering verzekerde risico. 

e.  Premievervaldatum: De datum als omschreven in de Polis, waarop de 
Premie is verschuldigd. 

f.  Ingangsdatum 
(overlijdensrisico): 

De in de Polis vermelde Ingangsdatum van de dekking 
van het ingevolge de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering verzekerde risico 

g.  Einddatum 
(overlijdensrisico): 

De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking 
van het ingevolge de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering verzekerde risico. 

h.  Verzekerd Bedrag 
(overlijdensrisico): 

Het in de Polis vermelde bedrag dat bij overlijden van 
Verzekerde voor de Einddatum (overlijdensrisico) 
wordt uitgekeerd indien aan alle voorwaarden van de 
Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering is voldaan. 

2.2 Het enkelvoud van deze begrippen wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice 
versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een 
verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa. 
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3.1 Leidsche verzekeringen verbindt zich, met inachtneming van de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering, het Verzekerd bedrag (overlijdensrisico) uit te keren aan de 
Begunstigde(n) indien Verzekerde voor Einddatum (overlijdensrisico) overlijdt. 

3.2 Geen recht op uitkering bestaat wanneer: 

a. het overlijden van Verzekerde het gevolg is van zelfdoding, daaronder begrepen het 
geval dat de zelfdoding niet opzettelijk en/of niet welbewust is gepleegd, of van 
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een poging daartoe binnen twee jaar na de Ingangsdatum (overlijdensrisico), binnen 
twee jaar na het in de oorspronkelijke vorm laten herstellen van de dekking of binnen 
twee jaar na het verhogen van het overlijdensrisico. Een verhoging van de 
verzekering wordt als een zelfstandige verzekering beschouwd; 

b. het overlijden van Verzekerde het gevolg is van een ongeval, hem of haar overkomen 
bij een vliegtocht tijdens zijn werkzaamheden als vlieger of testpiloot of als militair 
die de vliegtocht niet als passagier meemaakt;  

c.  het overlijden van Verzekerde plaatsvond tijdens of als gevolg van krijgsdienst of 
gewapende dienst waaraan niet onder Nederlands gezag wordt deelgenomen door 
Verzekerde, of als door Verzekerde wordt deelgenomen aan een opstand tegen het 
wettelijk gezag; 

d. het overlijden van Verzekerde het gevolg is van opzet of roekeloosheid van iemand 
die belang heeft bij de uitkering. 
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4.1 Verzekeringnemer is vanaf Ingangsdatum (overlijdensrisico) Premie (overlijdensrisico) 
verschuldigd.  

4.2 Verzekeringnemer dient de Premie (overlijdensrisico), inclusief de kosten, vooruit te 
betalen uiterlijk op de Premievervaldatum. 

4.3 Het niet nakomen van de verplichting tot betaling van Vervolgpremie (overlijdensrisico), 
inclusief wettelijke rente en kosten, leidt tot (gedeeltelijk) verval van dekking, nadat 
Verzekeringnemer, Begunstigde(n) indien deze zijn(/hun) aanwijzing heeft(/hebben) 
aanvaard en, voor zover van toepassing, de pandhouder en de beslaglegger, na de 
Premievervaldatum (overlijdensrisico) zijn aangemaand en betaling van de Vervolgpremie 
(overlijdensrisico) inclusief wettelijke rente en kosten, binnen een termijn van een maand 
vanaf de dag na aanmaning is uitgebleven. De Vervolgpremie (overlijdensrisico), inclusief 
wettelijke rente en kosten, blijft in dat geval verschuldigd. 

4.4 Indien een Vervolgpremie (overlijdensrisico) niet binnen de in artikel 4.3 van de 
Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gestelde termijn is voldaan wordt de dekking 
premievrij voortgezet tegen verminderde verzekerde bedragen, tenzij de hoogte van de 
verminderde verzekerde bedragen onder de in artikel 7:978 lid 2 BW vastgestelde grens 
blijft. In dat geval eindigt de Verzekeringsovereenkomst bij het verstrijken van de in 
artikel 4.3 van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gestelde termijn en vervalt 
de Verzekeringsovereenkomst zonder enige uitkering door Leidsche verzekeringen. 

4.5 Nadat de dekking ingevolge artikel 4.4 van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 
(gedeeltelijk) is vervallen wegens het niet tijdig betalen van een Vervolgpremie 
(overlijdensrisico) inclusief wettelijke rente en kosten, kan Verzekeringnemer de dekking 
uitsluitend in de oorspronkelijke vorm laten herstellen, indien: 

a.  het schriftelijk verzoek daartoe Leidsche verzekeringen bereikt binnen twee 
maanden na de dagtekening van de aanmaning inzake de betaling van de 
Vervolgpremie inclusief wettelijke rente en kosten; 

b.  het bedrag van de achterstallige Vervolgpremie(s) (overlijdensrisico) inclusief 
wettelijke rente en kosten, is voldaan binnen twee maanden na de dagtekening van de 
aanmaning inzake de betaling van de Vervolgpremie inclusief wettelijke rente en 
kosten; 
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c.  naar genoegen van Leidsche verzekeringen is aangetoond dat de gezondheid van 
Verzekerde niet is gewijzigd. 

4.6 Indien sprake is van aanvullende dekkingen is het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.5 
van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering van overeenkomstige toepassing op de 
Premie(s) verschuldigd voor deze aanvullende dekkingen.  
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5.1 Verzekeringnemer heeft recht op een korting op de Premie (overlijdensrisico) als 
Verzekerde op de Ingangsdatum van de Verzekeringsovereenkomst gedurende minimaal 
twee jaar niet heeft gerookt. Indien de Verzekeringsovereenkomst op meerdere levens is 
gesloten, bestaat het recht op korting uitsluitend indien alle Verzekerden tenminste twee 
jaar voorafgaand aan het sluiten van de Verzekeringsovereenkomst niet hebben gerookt. 
De korting voor niet-rokers is uitsluitend van toepassing, nadat Leidsche verzekeringen 
een door Verzekerde(n) afgelegde en ondertekende verklaring heeft ontvangen, waarin 
naar waarheid wordt verklaard dat Verzekerde(n) de afgelopen twee jaar niet heeft 
(hebben) gerookt. 

5.2 Als de korting voor niet-rokers van toepassing is, vervalt deze zodra Verzekerde(n) (weer) 
gaat (gaan) roken. Als Verzekerde(n) (weer) gaat (gaan) roken, zijn Verzekeringnemer 
en/of Verzekerde(n) verplicht Leidsche verzekeringen daarvan onmiddellijk in kennis te 
stellen. Als zij deze verplichting niet nakomen, wordt bij overlijden van Verzekerde 
slechts 75% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. 
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6.1 De uitkering zal plaatsvinden aan de in de Polis vermelde en op de datum van overlijden 
van Verzekerde in leven zijnde Begunstigde(n) waarvan Leidsche verzekeringen de 
begunstiging niet ingevolge artikel 7:966 lid 2 BW heeft afgewezen, in de volgorde van de 
aangegeven nummering, tenzij zij weigeren de uitkering te aanvaarden. 
Gelijkgenummerde Begunstigden komen elk voor gelijke delen in aanmerking, tenzij in de 
Polis anders is vermeld. Begunstigden onder een volgend nummer worden uitsluitend 
gerechtigd indien alle Begunstigden onder het voorgaande nummer zijn overleden 
alvorens de begunstiging onherroepelijk is geworden, weigeren de uitkering te 
aanvaarden, of onwaardig zijn om de uitkering te ontvangen. Bij overlijden van een 
Begunstigde, wiens begunstiging onherroepelijk geworden is, gaat de begunstiging over 
op diens Erfgenamen. Het verdelen van een uitkering onder Erfgenamen gebeurt in de 
verhouding waarin zij recht hebben op de nalatenschap.  

6.2 Verzekeringnemer kan de begunstiging vaststellen en wijzigen tot de datum van overlijden 
van Verzekerde, tenzij Begunstigden de begunstiging hebben aanvaard of de begunstiging 
anderszins onherroepelijk is geworden. Als Verzekeringnemer is gehuwd of een 
geregistreerd partnerschap is aangegaan, is voor het vaststellen en wijzigen van de 
begunstiging de schriftelijke toestemming van de Echtgenoot vereist. Indien een 
begunstiging onherroepelijk is geworden, kan Verzekeringnemer de uit de 
Verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met medewerking 
van de Begunstigden wiens begunstiging onherroepelijk zijn geworden. 

6.3 Een vaststelling, wijziging of aanvaarding van een begunstiging treedt in werking zodra 
Leidsche verzekeringen daartoe het schriftelijk verzoek van Verzekeringnemer heeft 
ontvangen, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden zoals geformuleerd in artikel 6.2 van 
de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering is voldaan en Leidsche verzekeringen die 
vaststelling, wijziging of aanvaarding heeft geaccepteerd. Leidsche verzekeringen zal een 
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nieuw polisblad en/of aanhangsel afgeven waarop de vaststelling, wijziging of 
aanvaarding staat vermeld. 
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7.1 Indien Verzekerde overlijdt voor de Einddatum(overlijdensrisico), zijn Verzekeringnemer 
en/of Begunstigden gehouden: 

a. Leidsche verzekeringen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen; 

b. de uitkeringsaanvraag te doen door middel van een door Leidsche verzekeringen te 
verstrekken aanvraagformulier, dat volledig is ingevuld en ondertekend; 

c. naar genoegen van Leidsche verzekeringen aan te tonen, dat geen van de uitsluitingen 
als genoemd in artikel 3.2 van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering zich 
voordoet. 

7.2 Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de in artikel 7.1 van de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering vermelde verplichtingen heeft tot gevolg dat het recht op 
uitkering vervalt, wanneer Leidsche verzekeringen hierdoor in een redelijk belang is 
geschaad 

7.3 Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de in artikel 7.1 van de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering vermelde verplichtingen met het opzet Leidsche 
verzekeringen te misleiden, heeft tot gevolg dat het recht op uitkering vervalt, tenzij de 
misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. 
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8.1 Vanaf het tijdstip waarop in enig gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden een 
actieve oorlogstoestand intreedt, zal, ongeacht of Verzekerde op dat tijdstip al dan niet in 
krijgsdienst is, het Verzekerde Bedrag (overlijdensrisico) zijn teruggebracht tot 90% van 
de tot dat tijdstip verzekerde bedragen. 

8.2 Binnen negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is 
geëindigd beslist Leidsche verzekeringen of de opgelegde korting wordt gehandhaafd, of 
met terugwerkende kracht geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Deze beslissing is 
afhankelijk van het verschil tussen de aan het einde van het boekjaar berekende waarde 
van de gezamenlijke verminderingen en de extra sterfteverliezen als gevolg van de 
oorlogstoestand. 

8.3 De aanwezigheid en de tijdstippen van intreden en beëindiging van een actieve 
oorlogstoestand zullen bindend worden vastgesteld door De Nederlandsche Bank. De 
Minister van Financiën heeft de bevoegdheid deze regeling buiten toepassing te verklaren 
en nadere voorschriften met betrekking tot de dekking van het oorlogsrisico te geven. 
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9.1 In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde elders in de 
Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering, eindigt de dekking van het ingevolge de Polis 
met toepassing van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering verzekerde risico direct 
en van rechtswege, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling: 

a. indien Verzekerde overlijdt; 

b. aan het einde van de dertigste dag na die waarop Verzekerde zijn woonplaats niet 
meer in Nederland heeft, tenzij Leidsche verzekeringen en Verzekeringnemer, na 
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mededeling door Verzekeringnemer en/of Verzekerde van de buitenlandse 
woonplaats van Verzekerde, schriftelijk zijn overeengekomen dat de dekking 
(tegen nieuwe voorwaarden en/of Premie (overlijdensrisico)) wordt voortgezet; 

c. als Verzekerde langer dan 60 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, 
tenzij Leidsche verzekeringen en Verzekeringnemer, na mededeling door 
Verzekeringnemer en/of Verzekerde van het verblijf van Verzekerde in het 
buitenland, schriftelijk zijn overeengekomen dat de dekking (tegen nieuwe 
voorwaarden en/of Premie (overlijdensrisico)) wordt voortgezet. 

9.2 Indien de omstandigheden b of c in artikel 9.1 van de Voorwaarden 
Overlijdensrisicoverzekering zich voordoen, dienen Verzekeringnemer en/of Verzekerde 
Leidsche verzekeringen daar onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen. Zolang 
Verzekeringnemer en/of Verzekerde dat nalaten, blijft Verzekeringnemer Premie 
(overlijdensrisico) verschuldigd, ondanks het feit dat de dekking van rechtswege is 
geëindigd. 


