Bijzondere polisvoorwaarden
Dood Gaan GGDGSN-2014/02
Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen
dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Met deze verzekering krijgen je nabestaanden in één keer een
uitkering als jij er niet meer bent.
Goed om te weten
In sommige situaties keren we niet uit. Bijvoorbeeld als je de verzekering hebt afgesloten terwijl je weet dat je binnenkort
overlijdt. En je ons dat niet hebt verteld. In deze voorwaarden lees je wanneer we wel en niet uitkeren.
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Artikel 1

Wat bedoelen we met …?

In de polis en in de voorwaarden verstaan we onder:
je of jij

De persoon die de verzekering afsluit. Dit is ook de persoon
die verzekerd is.

wij of ons

iQ Assuradeuren B.V., www.iqassuradeuren.nl, handelend
onder de naam GoedGenoeg namens volmachtgever en
risicodrager Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.,
www.leidscheverzekeringen.nl.

begunstigde

De persoon die op grond van deze polisvoorwaarden recht
heeft op de uitkering van deze verzekering.

einddatum

De einddatum die je leest in de polis.

maximaal te verzekeren bedrag

Het bedrag waarvoor jij je maximaal kan verzekeren hangt
voor deze verzekering af van je leeftijd. Wat geldt, kun je
aflezen uit onderstaande tabel:
Leeftijd
20 – 54 jaar
55 – 59 jaar

molest

Max. te verzekeren bedrag
€ 250.000
€ 175.000

Gewapend conflict:
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen
elkaar met militaire machtsmiddelen bestrijden. Of als de één
de ander hiermee bestrijdt. Hieronder verstaan we ook het
gewapend optreden van militaire eenheden onder de
verantwoordelijkheid van internationale organisaties. Zoals
de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO) of de West-Europese Unie.
Burgeroorlog:
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen
inwoners van eenzelfde staat. Waarbij een belangrijk deel
van de inwoners van die staat betrokken is.
Opstand:
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat. Het
verzet is gericht tegen het openbaar gezag.
Binnenlandse onlusten:
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen. Dit
gebeurt binnen een staat op verschillende plaatsen.
Oproer:
Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging. Deze is gericht tegen het openbaar gezag.
Muiterij:
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging
van leden van een gewapende macht. Het geweld is gericht
tegen het gezag waaronder zij staan.

polis

Met de polis bedoelen wij:

het polisblad;

de algemene voorwaarden;

de bijzondere voorwaarden;

extra clausules;

de polisaanhangsels.

wettige erfgenaam

Alle erfgenamen die wettelijk recht hebben op de
nalatenschap.

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02
GoedGenoeg, T: 030 - 76 00 426 E: klantenservice@goedgenoeg.nl W: www.goedgenoeg.nl

2

Artikel 2

Wanneer ben je verzekerd?

2.1

Deze verzekering geldt 24 uur per dag. Je bent verzekerd over de hele wereld.

2.2

Jij of een begunstigde kunnen pas rechten ontlenen aan deze verzekering nadat je ons de eerste premie
hebt betaald.

Artikel 3
3.1

3.2

Hoe stellen wij de premie vast?
Als we de premie voor deze verzekering berekenen, houden we onder andere rekening met:
a)
je leeftijd;
b)
of je rookt of niet;
c)
de hoogte van het verzekerde bedrag;
d)
de risicopremie. Deze premie is afhankelijk van het risico dat wij lopen. Deze risicopremie
stijgt per jaar, naarmate je ouder wordt.

Welke premie jij moet betalen, lees je in de polis.

Artikel 4

Wie beslist over de verzekering?

4.1

Jij kunt jouw rechten en verplichtingen aan iemand anders overdragen. Behalve als dit anders staat in de
polis of voorwaarden.

4.2

De verzekering is pas echt overgedragen als wij dit op de polis hebben gezet.

Artikel 5

Wanneer keren wij uit?

5.1

Ga je dood tijdens de looptijd van de verzekering? Dan keren wij het verzekerde bedrag uit.

5.2

Wij betalen het verzekerde bedrag uit nadat we hebben vastgesteld dat er recht is op een uitkering. Ook
hebben we in ieder geval de volgende informatie gekregen:

een volledig ingevuld en ondertekend aangifteformulier;

een origineel uittreksel uit het overlijdensregister;

een brief of e-mail met een verzoek om uit te betalen aan de begunstigde(n). Dit zijn de mensen
die in de polis staan. Ook staan de bankrekeningnummers van deze mensen in dit verzoek.
Daarnaast kunnen we om een verklaring van erfrecht vragen.

5.4

Betalen wij het verzekerde bedrag later uit omdat wij de informatie of bewijzen met vertraging hebben
gekregen? En hadden wij die informatie of bewijzen nodig om te kunnen bepalen of je recht hebt op een
uitkering? Dan hoeven wij hierover geen rente te betalen.

5.5

Betalen wij het verzekerde bedrag uit? Dan verrekenen we eerst eventuele niet betaalde premies met dit
bedrag.

Artikel 6

Wanneer keren we niet uit?

6.1

Wij keren mogelijk niet uit als je ons onjuiste of misleidende informatie hebt gegeven. Dit hangt af van de
ernst van deze onjuiste of misleidende informatie.

6.2

Wij keren niet uit als je dood gaat:
a) door zelfdoding. Of door een poging tot zelfdoding. Dit geldt als je dit doet binnen twee jaar nadat je de
verzekering afsloot. Of binnen twee jaar nadat je het verzekerd bedrag hebt verhoogd. Dan bestaat er
geen recht op uitkering van het bedrag waarmee je de verzekering hebt verhoogd;
b) tijdens of door krijgsdienst of gewapende dienst voor een ander land dan Nederland. Of doordat je
deelnam aan een opstand tegen het wettelijke gezag;
c) door opzet of grove schuld van een of meer van de begunstigden van de uitkering;
d) door molest;
e) door atoomkernreacties of uitstraling van radioactieve stoffen. Behalve als deze vrijkwamen tijdens een
geneeskundige behandeling;.
f) door een ongeval omdat je deelnam aan de lucht- of ruimtevaart. Behalve als je dit deed als:
- passagier;
- bemanningslid in dienst bij een onderneming voor de burgerluchtvaart
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Artikel 7

Wie krijgt de uitkering?

7.1

Wij keren uit aan de begunstigde of begunstigden die je leest in de polis. Dat doen we in de volgorde waarin
zij staan. Als een van de begunstigden is overleden, dan keren we uit aan de volgende persoon.

7.2

De begunstigden onder een volgend nummer krijgen recht op een uitkering als alle begunstigden onder het
vorige nummer:

overleden zijn;

de uitkering weigeren;

onwaardig zijn om de uitkering te krijgen, zoals beschreven in artikel 7.5.

7.3

Zijn er geen begunstigden die in aanmerking komen voor de uitkering? Dan keren we uit aan de wettelijke
erfgenamen. Iedere erfgenaam heeft naar verhouding recht op een deel van de uitkering die overeenkomt
met zijn/haar deel uit de nalatenschap.

7.4

Jij kunt tot de einddatum van de verzekering de begunstiging:

vaststellen;

herroepen;

wijzigen.

7.5

Een begunstigde heeft geen recht op een uitkering als de begunstigde jouw overlijden met opzet of door
roekeloosheid heeft veroorzaakt. Of daaraan heeft meegewerkt.

7.6

Wil je een begunstigde aanwijzen of herroepen? Dan krijgen wij hiervoor in een brief of e-mail een verklaring
van jou. Alleen dan is deze begunstiging bindend.

Artikel 8

Wat geldt als je niet rookt?

8.1

Heb je op de ingangsdatum van de verzekering minimaal twee jaar niet gerookt? Dan krijg je korting op de
premie.

8.2

Om de korting te krijgen, moet je een verklaring voor akkoord aanvinken. Deze verklaring kom je tegen bij
het invullen van de digitale aanvraag van deze verzekering. Daarin staat dat je minimaal twee jaar
voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering niet hebt gerookt. Ga je weer roken? Dan vervalt de
korting.

8.3

Als je stopt met roken voor je 43e verjaardag en je verzekering is al ingegaan, dan kun je dit aan ons
doorgeven. We passen dan twee jaar later de korting als niet-roker toe. Dat doen we als je kunt verklaren
dat je nog steeds niet rookt en ook in de tussentijd niet meer hebt gerookt.

8.4

Krijg je korting als niet-roker? Dan laat je het ons meteen weten als je weer gaat roken. Doe je dit niet, dan
verminderen we de eventuele uitkering met 40 procent.

Artikel 9

Wil je de verzekering stopzetten?

9.1

Je kunt deze verzekering per maand stopzetten. Wij keren geen geld uit.

9.2

Je kunt de verzekering niet voortzetten zonder premie te betalen.

Artikel 10
10.1

Wat geldt bij oorlogsrisico?

Hebben we te maken met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden? Dan kunnen
een of meer relevante artikelen van de Noodwet financieel verkeer gelden. In dat geval handelen wij zoals
de minister van Financiën bepaalt op basis van deze wet.

Artikel 11

Welke bijzondere bepalingen gelden?

11.1

Wijken de bijzondere polisvoorwaarden af van de algemene voorwaarden? Dan hebben de bijzondere
polisvoorwaarden voorrang.

11.2

Hebben we te maken met een situatie waarin de polisvoorwaarden geen antwoord geven? Dan beslissen
wij hierover apart. Dit doen we na overleg met jou.
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GoedGenoeg
Postbus 260
3440 AG WOERDEN
T: (030) 760 04 26
E: klantenservice@goedgenoeg.nl
I: www.goedgenoeg.nl
GoedGenoeg is een label van iQ Assuradeuren B.V. in Woerden.
Gevolmachtigde iQ Assuradeuren B.V. te Woerden is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Woerden onder nummer 30228387 en bij de AFM onder nummer 12017465.
Risicodrager en volmachtgever Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. te Gouda is geregistreerd in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24242227 en bij de AFM onder nummer
12000426.
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