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VOORWAARDEN VAN VERZEKERING 

 
 
Artikel 1 Definities 
 

Verzekeraar AIG Europe S.A. 
Verzekeringnemer degene die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar is 

aangegaan. 
Verzekerde de als zodanig in deze polis genoemde persoon. 
Begunstigde(n) degene(n) aan wie de verzekerde uitkering moet worden uitbetaald 
Ongeval onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, van buiten komende 

onvrijwillige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, welke 
rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken de dood tot 
gevolg heeft. Met een ongeval wordt gelijkgesteld: verstikking, 
verdrinking, verbranding, bevriezing, zonnesteek alsmede overlijden, ten 
gevolge van geïsoleerd raken van verzekerde door een catastrofale 
gebeurtenis; het ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen of stoffen 

 
Artikel 2 Omvang en beperking van de dekking 
 

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Indien verzekerde binnen 365 dagen na een 
ongeval als enig en rechtstreeks gevolg van het daarbij opgelopen letsel komt te overlijden, wordt 
de verzekerde som uitgekeerd. Zodra een verzekerde de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt wordt de 
dekking op deze polis verlaagd tot 50% van het verzekerde bedrag. 

 
Artikel 3 Begin en einde van de verzekering 
 

De verzekering gaat in op de bovengenoemde ingangsdatum mits de eerste premie door "Uw 
Toekomst" is ontvangen en eindigt uiterlijk bij overlijden van de verzekerde. De verzekeringnemer 
heeft te allen tijde het recht de verzekering door schriftelijke opzegging te beëindigen. De 
verzekeraar kan de verzekering beëindigen in geval van wanbetaling van de verschuldigde 
premies. 

 
Artikel 4 Premiebetaling 

 
De premie is telkens, voor de premievervaldatum, bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de 
premie 30 dagen na de premievervaldatum niet is ontvangen door "Uw Toekomst" wordt het effect 
van de verzekering automatisch opgeschort vanaf de datum waarop de premie verschuldigd werd, 
onverminderd de verplichting tot betaling van de achterstallige premie. De verzekering wordt weer 
van kracht nadat de verzekeringnemer aan zijn verplichting heeft voldaan mits de verzekering nog 
niet door de verzekeraar is beëindigd. 

 
Artikel 5 Uitsluitingen 
 

Van de verzekering zijn uitgesloten ongevallen ontstaan: 
 

a) door opzet of voorwaardelijke opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van verzekerde of van 
iemand die bij de uitkering belang heeft; 
 

b) terwijl de verzekerde door eigen toedoen onder invloed van bedwelmende, opwekkende of 
soortgelijke middelen verkeert, tenzij deze middelen door een praktiserend arts zijn 
voorgeschreven; 
 

c) tijdens buitengewone omstandigheden zoals: oorlog of een daarmee in feite overeenkomende 
toestand, gewapende internationale actie, staat van beleg, bezetting, burgeroorlog, oproer, 



onlusten, sabotagedaden, muiterij, terreurdaden, samenscholing, vrijheidsbeperking, juiste of 
onjuiste uitvoering van enige maatregel van een militaire of civiele instantie dan wel een politieke 
groepering, tenzij begunstigde bewijst dat geen enkel verband bestaat tussen het ongeval en een 
buitengewone omstandigheid als hierboven bedoeld. 

 
Artikel 6 Begunstiging 
 

De uitkering in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval geschiedt aan de 
huwelijkspartner van de verzekerde en bij ontstentenis van deze aan de wettelijke erfgenamen. 
Als huwelijkspartner wordt ook beschouwd de met de verzekerde in gezinsverband 
samenlevende, geen familielid zijnde, partner met wie een samenlevingscontract is afgesloten. 

 
Artikel 7 Verplichtingen bij schade 
 

Van een dodelijk ongeval dient binnen 3 maanden schriftelijk kennis te worden gegeven aan het 
kantoor van "Uw Toekomst" te Amstelveen. Degene die ter zake aanspraak maakt op de uitkering 
dient desgevraagd in te stemmen en mee te werken aan alle maatregelen, die de verzekeraar ter 
vaststelling van de doodsoorzaak nodig oordeelt. De uitbetaling zal geschieden binnen 14 dagen 
nadat de verzekeraar zijn verplichting daartoe schriftelijk heeft erkend. 

 
Artikel 8 Wijziging van voorwaarden 
 

De verzekeraar heeft het recht de voorwaarden van verzekering "en bloc" te herzien. 
 
Artikel 9 Correspondentie 
 

1. Bij contacten met belanghebbenden om uitvoering te geven aan de verzekeringsovereenkomst 
kan "Uw Toekomst" volstaan met het zenden van niet-aangetekende brieven. De aanwezigheid 
van een kopie of een afdruk uit een elektronisch dossier geldt als bewijs van verzending. 

 
2. Correspondentie wordt beschouwd als rechtsgeldig indien deze gericht is aan het bij "Uw 

Toekomst" laatst bekende adres. 
 
Artikel 10 Klachten 
 

1. Klachten kunnen worden voorgelegd aan de directie van de verzekeraar.  
2. Indien een klacht niet tot tevredenheid van de klager wordt opgelost, kan de klager zich wenden 

tot de onafhankelijke klachtenorganisatie voor verzekeringen: Stichting Klachteninstituut 
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag. 

 
Artikel 11 Geschillen 
 

Indien de in artikel 10 genoemde procedure geen uitkomst biedt, staat het partijen vrij geschillen 
voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 
 


