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1. Algemeen.
Wat bedoelen wij met de volgende woorden?
• Verzekering
	De verzekering die een afgesproken bedrag uitkeert bij overlijden van de verzekerde.
• Polis
De schriftelijke vastlegging van uw verzekering.
• Ingangsdatum
	De datum waarop de verzekering ingaat. De ingangsdatum van
uw verzekering kunt u vinden op uw polis.

2.3.1 Er is één uitzondering.
Als u een hoger verzekerd bedrag heeft aangevraagd dan
¤ 500.000 en uw verzekering wordt gekoppeld aan uw hypotheek,
dan is er vanaf de dag waarop uw hypotheek bij de notaris passeert
voorlopige dekking voor het volledige verzekerd bedrag dat u
heeft aangevraagd.
Let op: De verzekering moet uiterlijk binnen 30 dagen na het
passeren van de hypotheek beginnen. Als dat niet het geval is,
vervalt na 30 dagen de volledige voorlopige dekking.
2.4 Wanneer keren wij uit op basis van de voorlopige dekking?
Wij keren uit als wij dat ook zouden doen volgens de voorwaarden
die gelden voor de aangevraagde verzekering. Kijk daarom in de
voorwaarden van de aangevraagde verzekering wanneer wij wel
en niet uitkeren.

2. U
 itkering bij overlijden vóór
de ingangsdatum (voorlopige
dekking).
2.1 Wat keren wij uit als de verzekerde overlijdt vóór de ingangsdatum van de aangevraagde verzekering?
In bepaalde gevallen keren wij het bedrag van de voorlopige
dekking uit als de verzekerde overlijdt vóór de ingangsdatum van
de aangevraagde verzekering. Hiervoor gelden deze aanvullende
voorwaarden.
2.2 Wanneer begint de voorlopige dekking?
Op het moment dat de verzekerde de gezondheidsverklaring
ondertekent die hoort bij de door u aangevraagde verzekering,
begint automatisch de voorlopige dekking voor die verzekerde.
2.3 Voor welk bedrag is er voorlopige dekking?
U krijgt voorlopige dekking voor het bedrag dat u heeft aan
gevraagd met een maximum van ¤ 500.000,-. Heeft u een hoger
verzekerd bedrag dan ¤ 500.000 aangevraagd? Dan krijgt u dus
voorlopige dekking voor ¤ 500.000. De voorlopige dekking is
in dat geval dus lager dan het volledige bedrag dat u heeft aan
gevraagd. De looptijd van de voorlopige dekking is maximaal
drie maanden.

2.5 Wanneer keren wij niet uit op basis van de voorlopige
dekking?
2.5.1 Als de aanvraag van de verzekering niet geaccepteerd
zou zijn.
Wij keren niet uit als er een medische of andere reden was om de
aangevraagde verzekering te weigeren bij in leven zijn van de verzekerde. Als er wel een medische reden was om de verzekering
te weigeren, maar de verzekerde is overleden als gevolg van een
ongeval, keren wij toch uit.

2.5.2 Bij vervanging van een lopende verzekering.
Wij keren niet uit als de aangevraagde verzekering een lopende
verzekering vervangt.. De voorwaarden (en afspraken) van deze
lopende verzekering zijn dan bepalend voor de uitkering.

3A
 ls u na de acceptatiebevestiging de ingangsdatum zelf uitstelt
en de ingangsdatum daardoor meer dan drie maanden na het
indienen van de aanvraag ligt.
4 Als u de aanvraag voor de verzekering intrekt.

2.6 Wat betaalt u voor de voorlopige dekking?
U betaalt geen extra premie voor de voorlopige dekking.
2.7 Wanneer stopt de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking stopt uiterlijk drie maanden na ontvangst van
de aanvraag en in ieder geval op de ingangsdatum van uw verzekering. De voorlopige dekking stopt ook in de volgende gevallen:
1A
 ls u op basis van de gezondheidsverklaring van ons een nieuw
voorstel krijgt met een aangepaste premie of aangepaste voorwaarden en u niet binnen de termijn van 30 dagen reageert en
akkoord gaat met dit voorstel.
2A
 ls wij u een bericht sturen waarin wij aangeven dat wij om medische of andere redenen uw aanvraag niet kunnen accepteren.

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon 020 - 578 35 00. zwitserleven.nl

04/20

