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1.1 Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de Algemene
Voorwaarden, de Polis, de Tariefbladen en/of eventuele (andere) bijlagen bij de
Verzekeringsovereenkomst met een hoofdletter zijn aangeduid gedefinieerde woorden en
uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis toekomt:

a. Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden LVM-AV-052007.

b. Leidsche verzekeringen: Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.,
statutair gevestigd te Rotterdam,
kantoorhoudende te Bijdorp-Oost 18-b,
2992 LA Barendrecht, Nederland.
Registratienummer Autoriteit Financiële Markten (AFM):
12000426

c. Verzekeringnemer: De persoon of rechtspersoon, die de
Verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten en diens
rechtsopvolger(s).

d. Verzekerde: De persoon op wiens leven of gezondheid de
Verzekeringsovereenkomst (mede) betrekking heeft.

e. Begunstigde: De persoon of rechtspersoon aan wie de uitkering van een
Verzekerd Bedrag moet geschieden. Voor zover in het kader
van de begunstiging wordt gesproken over Echtgenoot,
Partner, Erfgena(a)m(en), Kind(eren) wordt daaraan,
onverminderd het bepaalde in artikel 7:967 BW, de
navolgende betekenis toegekend.

1. Echtgenoot: De echtgenoot of echtgenote, of de geregistreerd partner in de
zin van artikelen 1:80a tot en met 1:80g BW, op het moment
van overlijden van Verzekerde of, indien dit eerder is, de
Einddatum.

2. Partner: Degene met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding
wordt gevoerd conform de in de Wet inkomstenbelasting 2001
opgenomen partnerregeling, op het moment van overlijden van
Verzekerde of, indien dit eerder is, de Einddatum.

3. Kind(eren): De kinderen in de zin van artikelen 1:197 tot en met 1:199
BW, op het moment van overlijden van Verzekerde of, indien
dit eerder is, de Einddatum.

4. Erfgena(a)m(en): Alle erfgenamen, die ingevolge de wet tot de nalatenschap
worden geroepen, ongeacht of zij de nalatenschap hebben
aanvaard, op het moment van overlijden van Verzekerde of,
indien dit eerder is, de Einddatum.

f. Verzekeringsovereenkomst: Het geheel van afspraken tussen Verzekeringnemer en
Leidsche verzekeringen. De afspraken zijn vastgelegd in de
Polis en de op de Polis van toepassing zijnde voorwaarden,
Tariefbladen en eventuele (andere) bijlagen.
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g. Polis: Het geheel van polisbladen en eventuele aanhangsels.

h. Tariefblad: Overzicht van de in rekening te brengen kosten. Op een
Verzekeringsovereenkomst kunnen meerdere Tariefbladen van
toepassing zijn. Indien een specifiek Tariefblad wordt bedoeld,
wordt dat middels een toevoeging tussen haakjes aangeduid.

i. Premie: Het bedrag en/of de bedragen, niet zijnde kosten die geen
onderdeel uitmaken van de Premie, die op grond van de
Verzekeringsovereenkomst eenmalig of periodiek door
Verzekeringnemer aan Leidsche verzekeringen moet(en)
worden voldaan, waarbij Aanvangspremie en Vervolgpremie
van elkaar worden onderscheiden. Indien sprake is van
meerdere dekkingen en meerdere toepasselijke voorwaarden,
kan sprake zijn van verschillende Premies. Indien een
specifieke Premie wordt bedoeld, wordt dat middels een
toevoeging tussen haakjes aangeduid.

j. Aanvangspremie: Het bedrag van de eerste of enige Premie, waar onder mede
dient te worden verstaan de eerste of enige Premie die
Verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging
van de Verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt.

k. Vervolgpremie: Het bedrag van de na de Aanvangspremie verschuldigde
Premie(s), waaronder mede dient te worden verstaan de
Premie(s) die Verzekeringnemer bij verlenging van de
Verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt.

l. Risicopremie: De Premie die in het geval van een beleggingsverzekering op
de waarde van de in de Verzekeringsovereenkomst aanwezige
beleggingen in mindering wordt gebracht. Indien sprake is van
meerdere dekkingen en meerdere toepasselijke voorwaarden,
kan sprake zijn van verschillende Risicopremies. Indien een
specifieke Risicopremie wordt bedoeld, wordt dat middels een
toevoeging tussen haakjes aangeduid.

m. Verzekeringsvoorschriften: Publiekrechtelijke voorschriften die Leidsche verzekeringen
gehouden is na te leven, waaronder ook aanwijzingen van een
toezichthouder worden verstaan.

n. Ingangsdatum: De in de Polis vermelde ingangsdatum van een dekking.
Indien sprake is van meerdere dekkingen en meerdere
toepasselijke voorwaarden, kunnen verschillende Ingangsdata
gelden. Indien een specifieke ingangsdatum wordt bedoeld,
wordt dat met een toevoeging tussen haakjes aangeduid.

o. Einddatum: De in de Polis vermelde einddatum van een dekking. Indien
sprake is van meerdere dekkingen en meerdere toepasselijke
voorwaarden, kunnen verschillende Einddata gelden. Indien
een specifieke einddatum wordt bedoeld, wordt dat met een
toevoeging tussen haakjes aangeduid.

p. Boekdatum: De door de bank van Leidsche verzekeringen opgegeven
datum waarop bedragen boekhoudkundig in de
rekening-courantrekening van Leidsche verzekeringen bij haar
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bank zijn verwerkt, welke datum een andere kan zijn dan de
door de bank gehanteerde valutadatum.

q. Verzekerd Bedrag: Het in de Polis vermelde verzekerde bedrag. Indien sprake is
van meerdere dekkingen en meerdere toepasselijke
voorwaarden, kan sprake zijn van verschillende Verzekerde
Bedragen. Indien een specifiek Verzekerd Bedrag wordt
bedoeld, wordt dat middels een toevoeging tussen haakjes
aangeduid.

1.2 Het enkelvoud van deze gedefinieerde 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.

 012345 . "0;AB:5C8 @CA B4 &40D43402A8:;@4044A3;<:1

2.1 De door of namens Verzekeringnemer en/of Verzekerde bij aanvang, wijziging of verlenging
van de Verzekeringsovereenkomst aan Leidsche verzekeringen verstrekte opgaven en
afgelegde verklaringen, waaronder opgaven en verklaringen in het aanvraagformulier,
gezondheidsverklaringen en keuringsrapporten, vormen tezamen met de Polis, de van
toepassing zijnde voorwaarden, Tariefbladen en eventuele bijlagen de grondslag van de
Verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee een geheel te vormen.

2.2 Verzekeringnemer en Verzekerde zijn bekend met de inhoud van de in artikel 2.1 van de
Algemene Voorwaarden genoemde documenten en de daarin gegeven informatie en
toelichting. Verzekeringnemer en Verzekerde zijn bekend met de toelichting ten aanzien van de
omvang van de mededelingsverplichting en de gevolgen van niet-nakoming van die
verplichting.

2.3 Verzekeringnemer en Verzekerde zijn bekend met het feit dat Leidsche verzekeringen niet
adviseert in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Indien Verzekeringnemer en/of
Verzekerde wensen te worden geadviseerd over het product en de financiële, juridische en/of
fiscale gevolgen van de Verzekeringsovereenkomst en eventueel door hen gewenste
wijzigingen kunnen zij zich wenden tot een bemiddelaar in verzekeringen of een adviseur.

 012345 E  CA:90C3452?3>42B

3.1 Leidsche verzekeringen is niet aansprakelijk voor fouten van derden, zoals fouten van
bemiddelaars in verzekeringen, fondsbeheerders, vermogensbeheerders en enige andere bij de
Verzekeringsovereenkomst betrokken derde.

3.2 Leidsche verzekeringen staat niet in voor de wijze waarop de Verzekeringsovereenkomst
fiscaal behandeld wordt.

 012345 F G;52:H4B4A312?B

Indien sprake is van een nieuw afgesloten Verzekeringsovereenkomst, heeft Verzekeringnemer
gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag dat Leidsche verzekeringen Verzekeringnemer ervan in
kennis heeft gesteld dat de Verzekeringsovereenkomst is gesloten, het recht de
Verzekeringsovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Leidsche verzekeringen zal in dat geval door
Verzekeringnemer reeds betaalde Premie terugbetalen. Verzekeringnemer is dan gehouden door
Leidsche verzekeringen betaalde bedragen te restitueren en/of toegezonden en/of geleverde zaken
aan Leidsche verzekeringen te retourneren.
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Tenzij schriftelijk anders tussen Verzekeringnemer en Leidsche verzekeringen is overeengekomen,
vangt dekking aan op de Ingangsdatum, doch niet eerder dan dat het betreffende risico door Leidsche
verzekeringen definitief is geaccepteerd en de in verband daarmede verschuldigde Aanvangspremie
is voldaan, waarbij de Boekdatum bepalend is.

 012345 I J21;4K4A2A8 @CA 04=>14A

6.1 Indien sprake is van meerdere Verzekeringnemers, kunnen de rechten uit de
Verzekeringsovereenkomst slechts worden uitgeoefend met schriftelijke toestemming van alle
Verzekeringnemers.

6.2 Onverminderd het in artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden en het elders in de
Verzekeringsovereenkomst bepaalde, wordt ervan uitgegaan dat Verzekeringnemer volledig
(zelfstandig) beschikkingsbevoegd is, tenzij Verzekeringnemer Leidsche verzekeringen
schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van enige beperking van diens beschikkingsbevoegdheid.
Als Verzekeringnemer dat heeft nagelaten, kan tegenover Leidsche verzekeringen geen beroep
worden gedaan op een beperking van de beschikkingsbevoegdheid van Verzekeringnemer,
ongeacht of deze beperking openbaar is gemaakt.

6.3 Indien de beschikkingsbevoegdheid van Verzekeringnemer is gewijzigd zonder dat dit
schriftelijk aan Leidsche verzekeringen is medegedeeld, kan tegenover Leidsche verzekeringen
geen beroep op deze wijziging worden gedaan, ongeacht of deze wijziging openbaar is
gemaakt.

 012345 / %241+AC3;<2A8 @40952=>12A84A

Indien Verzekeringnemer en/of Verzekerde niet aan de verplichtingen uit hoofde van de
Verzekeringsovereenkomst voldoen, vervalt het recht op uitkering, tenzij in de
Verzekeringsovereenkomst anders is bepaald of anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke
Verzekeringsvoorschriften.

 012345 L 745C:12A84A 4AM;K >4KK2A84A

Leidsche verzekeringen heeft het recht alle belastingen en/of heffingen, die Leidsche verzekeringen
met betrekking tot de Verzekeringsovereenkomst van overheidswege is verschuldigd dan wel
waarvoor Leidsche verzekeringen wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, te verhalen op
Verzekeringnemer en/of Begunstigde(n).

 012345 N '@40B0C=>1

De rechten en verplichtingen uit de Verzekeringsovereenkomst zijn overdraagbaar tenzij anders is
bepaald. Voor de overdracht is een daartoe bestemde akte benodigd. De vervreemder of verkrijger
dient van de overdracht schriftelijk mededeling te doen aan Leidsche verzekeringen. Leidsche
verzekeringen zal een nieuw polisblad of aanhangsel afgeven waarop de overdracht is genoteerd.

 012345 6, &409CAB2A8

De rechten uit de Verzekeringsovereenkomst kunnen worden verpand tenzij wettelijke bepalingen dit
verhinderen. Voor verpanding is een daartoe bestemde akte benodigd. De pandgever of pandhouder
dient schriftelijk mededeling te doen aan Leidsche verzekeringen. Leidsche verzekeringen zal een
nieuw polisblad of aanhangsel afgeven waarop de verpanding is genoteerd. Het vestigen van een stil
pandrecht is niet toegestaan.
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11.1 Leidsche verzekeringen kan op verzoek van Verzekeringnemer instemmen met een tussentijdse
aanpassing van de Verzekeringsovereenkomst. Leidsche verzekeringen is daartoe nimmer
verplicht. Als aanpassing van de Verzekeringsovereenkomst voor Leidsche verzekeringen leidt
tot een groter risico, kunnen van Verzekerde (aanvullende) gezondheidswaarborgen worden
gevraagd, waarna Leidsche verzekeringen zal beslissen of met de aanpassing wordt ingestemd.

11.2 Leidsche verzekeringen heeft het recht de Premie, Risicopremie en/of de voorwaarden van
verzekeringen 'en bloc' of groepsgewijs te wijzigen:
- 'en bloc' heeft betrekking op alle bij Leidsche verzekeringen lopende verzekeringen;
- groepsgewijs heeft betrekking op groepen van gelijksoortige verzekeringen.
Een 'en bloc' of groepsgewijze wijziging wordt uitsluitend doorgevoerd indien sprake is van
uitzonderlijke omstandigheden, die het voortbestaan van Leidsche verzekeringen kunnen
bedreigen en/of als Verzekeringsvoorschriften daartoe aanleiding geven.

11.3 Indien Leidsche verzekeringen de Premie, Risicopremie en/of de voorwaarden van de
Verzekeringsovereenkomst overeenkomstig een 'en bloc' of groepsgewijze wijziging aanpast,
wordt Verzekeringnemer schriftelijk van de wijziging in kennis gesteld. De wijziging treedt in
werking op de in de schriftelijke kennisgeving aangegeven datum, doch niet eerder dan 30
dagen na de datum van dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
Verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te hebben ingestemd, tenzij de wijziging ten
nadele van Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begunstigde(n) strekt en Verzekeringnemer de
Verzekeringsovereenkomst schriftelijk opzegt binnen 30 dagen na dagtekening van de
schriftelijke kennisgeving van Leidsche verzekeringen. De dekking eindigt op de dag waarop
de wijziging ingaat, maar in elk geval niet eerder dan op de dag van dagtekening van de
opzegging door Verzekeringnemer. Indien deze ligt na de dag waarop de wijziging ingaat,
wordt de dekking geacht ongewijzigd te hebben voortgeduurd.

11.4 Van een wijziging van de Verzekeringsovereenkomst is geen sprake indien de wijziging een
aanpassing van de Premie en/of Risicopremie betreft, die direct voortvloeit uit de
Verzekeringsovereenkomst zelf. Een dergelijke aanpassing van de Premie en/of Risicopremie
is bijvoorbeeld een in de Verzekeringsovereenkomst overeengekomen Premieverhoging als
gevolg van het bereiken door Verzekerde van een bepaalde leeftijd, of een Premieverhoging als
gevolg van een in de Verzekeringsovereenkomst overeengekomen indexering van de
verzekerde bedragen, of een verhoging van de in rekening te brengen kosten als gevolg van een
in de Verzekeringsovereenkomst overeengekomen indexering.

 012345 6. J213402A8

12.1 Leidsche verzekeringen is pas gehouden tot uitkering over te gaan nadat naar genoegen van
Leidsche verzekeringen wordt bewezen dat recht op uitkering bestaat en aan wie dat recht
toekomt.

12.2 Indien recht op uitkering bestaat, zal de uitkering geschieden door middel van een
bank-overschrijving aan de gerechtigde(n) onder verrekening met eventueel opeisbare Premie
(vermeerderd met wettelijke rente en kosten) en/of nog niet met de waarde van de in de
Verzekeringsovereenkomst aanwezige beleggingen verrekende Risicopremie, kosten en
heffingen, voor zover deze verschuldigd zijn in het kader van de Verzekeringsovereenkomst
waarop de uitkering betrekking heeft.

12.3 Leidsche verzekeringen vergoedt geen rente over opeisbare uitkeringen wanneer de vertraging
in de uitbetaling haar niet kan worden toegerekend.
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13.1 Verzekeringnemer heeft op ieder moment gedurende de looptijd van de
Verzekeringsovereenkomst het recht de Verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De dekking
van de ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerde risico‘s eindigen in dat geval per
eerstvolgende Premievervaldatum volgend op de dag dat Leidsche verzekeringen de
schriftelijke opzegging heeft ontvangen.

13.2 De dekking van een ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerd risico eindigt ten
laatste op de voor de dekking van dat risico geldende Einddatum.

13.3 Vanaf het tijdstip dat de dekking van een ingevolge de Verzekeringsovereenkomst verzekerd
risico is geëindigd, bestaat geen recht op uitkering(en) door Leidsche verzekeringen, tenzij en
dan slechts voor zover het einde van de dekking op zichzelf aanleiding vormt tot het doen van
een uitkering.

 012345 6F  B04:

14.1 Verzekeringnemer deelt Leidsche verzekeringen schriftelijk mee naar welk adres de
correspondentie ter uitvoering van de Verzekeringsovereenkomst moet worden gezonden. Deze
verplichting geldt ook voor de Begunstigden, indien deze de begunstiging hebben aanvaard.

14.2 Leidsche verzekeringen kan volstaan met verzending van een niet-aangetekende brief aan
Verzekeringnemer en/of Begunstigde(n), aan het laatste ingevolge artikel 14.1 van de
Algemene Voorwaarden aan Leidsche verzekeringen opgegeven adres. De aanwezigheid van
een kopie ten kantore van Leidsche verzekeringen strekt tot volledig bewijs van verzending en
ontvangst van de brief. De geadresseerde wordt geacht van de inhoud van de brief op de hoogte
te zijn.

14.3 Schriftelijke mededelingen van Verzekerde, Verzekeringnemer en/of Begunstigde(n) aan
Leidsche verzekeringen dienen te worden gedaan op het navolgende adres van Leidsche
verzekeringen:
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
Postbus 2008
2990 DA Barendrecht
Nederland

 012345 6- 'A@;;0D24A4 84@C554A

In alle gevallen waarin de Verzekeringsovereenkomst niet voorziet, beslist Leidsche verzekeringen
waarbij zij de aard en strekking van de Verzekeringsovereenkomst als maatstaf aanhoudt en rekening
houdt met de wederzijds betrokken redelijke belangen, een en ander overeenkomstig de op grond van
de wet gestelde voorwaarden.
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16.1 De bij de aanvraag van de Verzekeringsovereenkomst verstrekte persoonsgegevens en de
eventueel nader over te leggen persoongegevens worden door Leidsche verzekeringen verwerkt
in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Verzekeringsovereenkomst, het
afwikkelen van het betalingsverkeer, het verrichten van marketingactiviteiten, het maken van
analyses ten behoeve van statistische doeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en de
uitvoering van Verzekeringsvoorschriften. Als sprake is van herverzekering, kunnen deze
gegevens ook worden opgenomen in de door de herverzekeraar gevoerde klantenregistratie.
Verzekeringnemer en Verzekerde hebben de bevoegdheid Leidsche verzekeringen er
schriftelijk van in kennis te stellen bezwaar te hebben tegen gebruik van hun persoonsgegevens
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Verzekeringnemer en Verzekerde hebben recht
op inzage en correctie van hun persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.

16.2 Op de in artikel 16.1 van de in de Algemene Voorwaarden omschreven verwerking van
persoonsgegevens is de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen van
toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven. Leidsche verzekeringen heeft de verwerking aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer: 1062964). Een afschrift van de
Gedragscode en het meldingsformulier ligt voor een ieder bij Leidsche verzekeringen ter
inzage.

 012345 6/ O5C=>14A

Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van
deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan:
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
Ter attentie van de directie
Postbus 2008
2990 DA Barendrecht
Nederland

Wanneer het oordeel van de Leidsche verzekeringen niet bevredigend is, kan men zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Nederland
Telefoonnummer 0900 3552248

Wanneer Verzekeringnemer en/of Verzekerde(n) geen gebruik willen of kunnen maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of als Verzekeringnemer en/of Verzekerde(n) de behandeling
of de uitkomst hiervan niet bevredigend vinden, kunnen Verzekeringnemer en/of Verzekerde(n) het
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 012345 6L P;49C::452?3 04=>1

Op de Verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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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.

 012345 . 748029:;<:=>02?@2A84A

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-012011.

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.

 012345 E *4332A8

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.
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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 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.

 012345 F G04<24H41C52A8

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;
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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;

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.

 012345 - O;012A8 @;;0 A241+0;340:

5.1 Artikel 5.2 en 5.3 van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering zijn uitsluitend van
toepassing indien in de Polis staat vermeld dat korting voor niet-rokers van toepassing is.

5.2 Verzekeringnemer heeft recht op een korting op de Premie (overlijdensrisico) als
Verzekerde(n) op de Ingangsdatum van de Verzekeringsovereenkomst gedurende minimaal
twee jaar niet heeft (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.

5.3 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 50% van het
verzekerde bedrag uitgekeerd.

 012345 I 748VA:1282A8

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

 !"# 7 %"& 4 %"& ,--./"".#*& :%*.!;<#*&=.;=;>-%*.?*@*.;&) 0,12AB23$53$$6 ,3$



Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering is voldaan en Leidsche verzekeringen die
vaststelling, wijziging of aanvaarding heeft geaccepteerd. Leidsche verzekeringen zal een
nieuw polisblad en/of aanhangsel afgeven waarop de vaststelling, wijziging of aanvaarding
staat vermeld.

 012345 / &40952=>12A84A H2? ;@4052?B4A

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.

 012345 L ';05;8:1;4:1CAB

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.

 012345 N #2AB4 B4332A8

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
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Nederland heeft, tenzij Leidsche verzekeringen en Verzekeringnemer, na 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.
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 012345 6  584<44A

De Bijzondere Voorwaarden Premiedepot gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden en de
Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van
toepassing zijn. De Bijzondere Voorwaarden Premiedepot zijn uitsluitend van toepassing indien het
overlijdensrisico is verzekerd, dit in de Polis staat vermeld en daarbij wordt verwezen naar de
Bijzondere Voorwaarden Premiedepot.

 012345 . 748029:;<:=>02?@2A84A

In aanvulling op artikel 1 van de Algemene Voorwaarden en artikel 2 van de Voorwaarden
Overlijdensverzekering geldt de volgende definitie:

Premiedepot: Het uit hoofde van de Verzekeringsovereenkomst bijgehouden premiedepot.

 012345 E W41 G04<24B49;1

3.1. Over het saldo op het uit hoofde van deze verzekering bijgehouden Premiedepot wordt een
effectieve rente van 2% op jaarbasis vergoed. De rente wordt dagelijks bijgeschreven.

3.2. Aan het Premiedepot zal worden toegevoegd:
a. elke betaalde Premie niet eerder dan op de Premievervaldatum
b. de bij Artikel 3.1. genoemde rentebijschrijving

3.3. Aan het Premiedepot zal worden onttrokken:
a. € 100,00 eenmalig bij aanvang van de Verzekeringsovereenkomst voor de
acceptatiewerkzaamheden en het vervaardigen van de Polis

b. de maandelijks verschuldigde Premie (overlijdensrisico) volgens Tariefblad risicopremies
overlijden TB-UBOXL/11

c. € 4,50 per maand plus 5% van elke betaalde Premie voor administratiekosten tot de
einddatum premiebetaling. Na de einddatum premiebetaling € 6,25 per maand voor
administratiekosten.

 012345 F "C0CA124

De Premie voor deze verzekering is zodanig vastgesteld, dat bij een tijdige betaling van de Premie en
de rentebijschrijving van 2% op jaarbasis alle onder artikel 3.3. genoemde onttrekkingen uit het
Premiedepot voldaan kunnen worden en de waarde van het Premiedepot op de Einddatum nihil is.

 012345 - 74X2AB282A8 @CA B4 &40D43402A8:;@4044A3;<:1

Bij beëindiging van de Verzekeringsovereenkomst voor de Einddatum wordt het saldo van het
Premiedepot aan de Verzekeringnemer of diens Erfgenamen uitgekeerd.

 012345 I '@4052?B4A @CA B4 &40D43402A8A4<40

Het Premiedepot is eigendom van de Verzekeringnemer. Indien de Verzekeringnemer een ander is
dan (een van) de Verzekerde(n) wordt na overlijden van de Verzekeringnemer het saldo van het
Premiedepot aan de Erfgenamen van de Verzekeringnemer uitgekeerd en wordt er een nieuw
Premiedepot geopend voor de nieuwe Verzekeringnemer. De Premie voor deze verzekering zal dan
opnieuw worden vastgesteld.
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 012345 / G04<24H41C52A8

Het gestelde in artikel 4.4. van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering is niet van toepassing
op deze verzekering. Indien een Vervolgpremie (overlijdensrisico) niet binnen de in artikel 4.3. van
de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gestelde termijn is voldaan, blijft de
Verzekeringsovereenkomst onverminderd in stand zolang de in artikel 3.3. van de Bijzondere
Voorwaarden Premiedepot LVM-BVPD-012011 genoemde onttrekkingen gedaan kunnen worden.
Zodra het saldo op het uit hoofde van deze verzekering bijgehouden Premiedepot ontoereikend is,
eindigt de verzekering.
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bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).

 012345 6 748029:;<:=>02?@2A84A
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt -
verstaan onder:

6Y6 P400;02:<4Z
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes
in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in
enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

6Y. O[CCB[255284 H4:<4112A8Z
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen
die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische
inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,waarbij
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

6YE G04@4A124@4 <CC1048454AZ
Van overheidswege en/of door Verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
- indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

6YF %4B405CAB:4 W40@40D43402A8:<CC1:=>C992? @;;0 P400;02:<4:=>CB4A %Y&Y

\%WP]Z
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of
indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3
omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

6Y- &40D43402A8:;@4044A3;<:14AZ
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in
artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht
betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.

b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een Verzekeringnemer
met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien Verzekeringnemer een rechtspersoon
is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering
betrekking heeft.

c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een
Verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien
Verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
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6YI QA %4B405CAB 1;4845C14A @40D4340CC0:Z
Levens, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel
toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

 012345 . 74804AD2A8 @CA B4 B4332A8 @;;0 >41 1400;02:<402:2=;

.Y6 Indien en voor zover, met inachtneming van de in de artikelen 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat
voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of
preventieve maatregelen,

hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van
de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of
uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die
aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het
geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit
hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld
op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien
van de betrokken verzekering.

.Y. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal
1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden
aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.

.YE In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor
verzekeringen die betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per Verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder
deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals
bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven Polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan:
alle op het risicoadres aanwezige door Verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle
buiten het risicoadres gelegen door Verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het
gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als
zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door Verzekeringnemer verzekerde
objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er
tenminste een op het risicoadres is gelegen.

Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een Verzekeringnemer, ongeacht
door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de Polis(sen) is (zijn) afgesloten.

 !"# 5 %"& 7 %"& G!"H=H!*I!"# J*..-.;=+*#*@@;&) 0,12J23'6$6 ,35



 012345 E J213402A8:90;1;=;5 %WP

EY6 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol
afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij
gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de
verzekeraar te doen.

EY. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling
claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op
uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet
worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling
genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, Verzekeringnemer,
Verzekerde en tot uitkering gerechtigden.

EYE Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze
van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan
Verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering ter zake
tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

EYF De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts
van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen
twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld
dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad
wordt beschouwd.
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