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De uitleg van de begrippen die schuingedrukt zijn, staan in de begrippenlijst.
1. Wat is verzekerd?
Als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit.

2. Wie is verzekerd?
De (mede)verzekerde is de persoon van wie het overlijden verzekerd is. Deze staat op het polisblad als (mede)verzekerde genoemd.
U, als verzekeringsnemer, kan ook de (mede)verzekerde zijn maar dat hoeft niet.

3. Wanneer keren wij uit?
Wij keren het bedrag uit wanneer voor ons duidelijk is dat de (mede)verzekerde overleden is. Vaak is het voldoende dat wij een akte
van overlijden van u of uw nabestaanden ontvangen. Soms willen wij nog meer informatie ontvangen. Wij vertellen u of uw nabestaande
dan of dat zo is.

4. Voorlopige dekking
Na het indienen van een aanvraag is er gratis voorlopige dekking. Heeft de verzekeraar uw aanvraagformulier ontvangen en overlijdt de
(mede)verzekerde? Dan is er alleen voorlopige dekking als het overlijden werd veroorzaakt door een ongeval en door niets anders. Is
uw verzekeringsaanvraag medisch geaccepteerd? Dan is er dekking volgens de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor de verzekering die
u nu aanvraagt.
Wanneer bestaat er geen voorlopige dekking?:
• als het ongeval is veroorzaakt met opzet van de verzekeringnemer, de (mede)verzekerde of iemand die bij de uitkering 		
		
belang heeft;
• als het ongeval is veroorzaakt door alcoholgebruik, gebruik van bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen of
		
geneesmiddelen door de (mede)verzekerde.
De voorlopige dekking is even hoog als het verzekerd bedrag dat u aanvraagt op dit aanvraagformulier, maar het bedrag is nooit hoger dan
€ 300.000. Dit bedrag wordt maximaal 1 keer uitgekeerd.
Wanneer eindigt de voorlopige dekking?
• Op de dag dat de aangevraagde verzekering ingaat;
• Als de aangevraagde verzekering niet door gaat of niet wordt geaccepteerd door de verzekeraar;
• Indien de verzekeraar in een brief aan de verzekeringnemer doorgeeft dat de voorlopige dekking is beëindigd;
• Maximaal 3 maanden nadat de verzekeraar uw aanvraagformulier heeft ontvangen.

5. Wat is de hoogte van de uitkering?
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van wat er verzekerd is.
• Is er een gelijkblijvend kapitaal verzekerd? Het uit te keren bedrag is gelijk aan het verzekerd kapitaal;
• Is er een lineair dalend kapitaal verzekerd? Dan berekenen wij het uit te keren bedrag als volgt. Het initieel verzekerde kapitaal
		
delen we door de looptijd van de verzekering in maanden. Dit is de daling van het uit te keren bedrag per maand. Deze daling
		
per maand wordt vermenigvuldigd met het aantal verstreken volle maanden. Dit is de totale daling. Het initieel verzekerd
		 bedrag minus de totale daling is het uit te keren bedrag.
• Is er een annuïtair dalend kapitaal verzekerd? Het uit te keren bedrag is gelijk aan een bedrag dat wordt berekend op basis van
		
een annuïtair maandelijkse daling van het initieel verzekerd kapitaal. Het uit te keren bedrag wordt berekend op het moment
		
van het aantal verstreken volle maanden. Het rentepercentage waarmee wordt gerekend leest u op de polisblad.
Zijn er twee (mede)verzekerden? En overlijden beide (mede)verzekerden? Wij keren alleen het bedrag uit van de (mede)verzekerde die het eerst overlijdt. Overlijden de (mede)verzekerden op hetzelfde moment en het verzekerde kapitaal per verzekerde
verschilt? Dan wordt het hoogste bedrag uitgekeerd.
Is er sprake van premieachterstand? Dan verlagen wij het uit te keren bedrag met de premies die u nog moet betalen.
Alle belastingen en andere wettelijke heffingen op premie(s) en/of uitkering(en) komen voor rekening van u en/of begunstigde tenzij dit
uitsluitend het gevolg is van het feit dat de verzekeraar in een ander land dan Nederland is gevestigd.
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6. Aan wie betalen wij de uitkering?
Wij betalen de uitkering aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, leest u op het polisblad.
U kunt tijdens de looptijd van de verzekering de begunstiging wijzigen. Dan ontvangt u van ons een nieuwe polis.
De begunstigde kan tijdens de looptijd van de verzekering zijn begunstiging aanvaarden. U en de begunstigde moeten dit gezamenlijk
per brief aan ons doorgeven. Wij schrijven op het polisblad dat de begunstiging is aanvaard. U ontvangt van ons een nieuw polisblad.
U kunt hierna de begunstiging niet zonder toestemming van de begunstigde wijzigen.
Wij keren uit in de volgorde van de begunstiging zoals die op het polisblad staat. Wij betalen het uit te keren bedrag aan de eerstgenoemde
begunstigde. Als deze eerder is overleden, of als deze de begunstiging niet aanvaardt, dan gaat de uitkering naar de daarop volgende
begunstigde.
• Als de begunstigden de ‘kinderen’ zijn, dan verstaan wij daaronder uw kinderen die bij uw overlijden, erfgenaam van u zijn
		
(wettelijk bepaald).
• Als de begunstigden de ‘erfgenamen’ zijn, dan hebben zij recht op de uitkering in dezelfde verhouding als waarin zij tot de
		
nalatenschap zijn geroepen.
Hebben twee of meer mensen recht op de uitkering? Dan mogen wij het totaal bedrag in één keer uitbetalen aan één van deze mensen.
Degene die de uitkering ontvangt verdeelt de uitkering.
Speelt de begunstigde een rol bij het overlijden van de verzekerde en is de begunstigde daarvoor veroordeeld? Dan heeft de
begunstigde geen recht op het uit te keren bedrag.
De bankrekening waarop wij de uitkering betalen, moet op naam van de begunstigde staan. Wij kunnen de uitkering alleen betalen op
een bankrekening bij een bank in Nederland of de Europese Unie. Als de bank kosten in rekening brengt voor de betaling, trekken wij deze
kosten van de uitkering af.

7. Wat is niet verzekerd?
Wij keren niet uit als:
• De (mede)verzekerde door zelfdoding (of een poging daartoe) overlijdt binnen twee jaar na de ingangsdatum van de
		
verzekering. De wil en/of geestestoestand waarin de (mede)verzekerde verkeerde, wordt in de beoordeling van de daad of
		
het overlijden ten gevolge daarvan buiten beschouwing gelaten.
• Komt de verzekerde te overlijden als gevolg van euthanasie? Dan keren wij het bedrag wel uit. De regels, die wet en rechtspraak
		
stellen aan euthanasie, moeten gevolgd zijn.
• De (mede)verzekerde overlijdt door opzet of grove schuld van de begunstigde.
• De (mede)verzekerde overlijdt ten gevolge van een vliegtocht als testpiloot, dan wel als militair die de vliegtocht niet als
		
passagier meemaakt.
• Er meer dan vijf jaren verstreken zijn na het overlijden van de (mede)verzekerde. En wij worden dan pas op de hoogte gesteld van
		
dat overlijden. Dan hoeven wij het verzekerde bedrag niet meer uit te keren. Er is sprake van verjaring. De verzekering wordt dan
		
beëindigd zonder dat er wordt uitgekeerd.
• De (mede)verzekerde militair of strijder is en overlijdt bij deelname aan een oorlog of gevechtshandelingen, dan keren wij niet
		
uit. Voor Nederlandse militairen of ambtenaren in dienst van het Ministerie van Defensie is een overeenkomst gesloten tussen het
		
Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Defensie. Gaat het om een door het Ministerie van Defensie speciaal aangemerkte
		
missie en wordt verder ook aan de in de overeenkomst vermelde vereisten voldaan, dan keren wij het hele verzekerde bedrag (met
		
een maximum van € 400.000,-) uit als wij van het Ministerie een deel hiervan terug kunnen ontvangen. De volledige tekst van de
		
overeenkomst (‘Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2019’) is te vinden op www.verzekeraars.nl;
• Er sprake is van terrorisme en kwaadwillige besmetting, keren wij uit op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de
		
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismedaden N.V. (NHT). Daarin staat dat wij de uitkering kunnen beperken
		
bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De volledige tekst van dit protocol is te vinden op nht.vereende.nl.
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• De verzekerde in een land of gebied is waarvoor een negatief reisadvies geldt.
		- E n de verzekerde overlijdt door een gebeurtenis die verband houdt met het negatief reisadvies.
		
- Zoals oorlog, opstand, terrorisme of een uitbraak van een gevaarlijke ziekte.
		- D
 eze regel geldt niet voor verzekerden die werken voor de Nederlandse overheid.
- Zoals ambassadepersoneel.
		- H
 et Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan voor welke landen en gebieden een negatief reisadvies geldt.

8. De betaling voor uw verzekering (premie)
Hoe en hoelang betaalt u de premie?
Het bedrag aan premie dat u moet betalen staat op het polisblad.
• Wij schrijven de premie maandelijks automatisch af van uw rekeningnummer. U heeft hiervoor een incassomachtiging afgegeven.
		U bent ervoor verantwoordelijk dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
• U betaalt premie over elke maand dat de verzekering loopt tot de einddatum premiebetaling. De einddatum premiebetaling staat
		
op het polisblad.
Wat gebeurt er als wij de premie niet kunnen afschrijven?
Na de betaaltermijn krijgt u een herinnering. Daarna krijgt u een aanmaning. Heeft u binnen 31 dagen na de dag van de aanmaning nog
niet alles betaald? Dan mogen wij de verzekering stoppen.
De achterstallige premie moet u alsnog betalen.
Als de eerste premie incasso bij aanvang van uw verzekering niet lukt dan is uw verzekering en daarmee de dekking nooit ingegaan. Het
maakt daarbij niet uit of u de herinnering heeft ontvangen.
Wanneer kunt u niet-rokerskorting krijgen en wanneer komt deze te vervallen?
U krijgt niet-rokerskorting als de (mede)verzekerde op het aanvraagformulier verklaart de afgelopen twee jaar niet gerookt te hebben.
De korting kan ook tijdens de looptijd van de verzekering ingaan. Ook dan moet de (mede)verzekerde verklaren dat hij de afgelopen twee
jaar niet gerookt heeft. Onder roken verstaan wij ook het gebruiken van middelen met nicotine.
• Is de hier bovengenoemde verklaring niet juist ingevuld? Dan wordt het (resterende) verzekerd kapitaal door ons gekort met 40%.
Wordt de niet-rokerskorting toegepast? En de (mede)verzekerde begint (weer) met roken? Dan moet de (mede)verzekerde dit direct
aan ons melden. De niet-rokers korting komt dan te vervallen.
• Blijkt later dat dit niet direct is doorgeven? Dan wordt het (resterende) verzekerd kapitaal door ons gekort met 40%.
Tijdens de looptijd kunnen wij de (mede)verzekerde vragen of hij nog steeds niet rookt. Als de (mede)verzekerde niet direct antwoordt
vervalt de niet-rokers korting.
Wij mogen tijdens de looptijd de (mede)verzekerde laten testen op de aanwezigheid van afbraakproducten van nicotine.

9. U past de verzekering aan?
U past de verzekering tijdens de looptijd aan? Dan mogen wij de dan geldende (nieuwe) voorwaarden van toepassing verklaren.
U ontvangt een nieuwe polisblad van ons.
Onder aanpassing verstaan wij een wijziging van de oorspronkelijke duur, premie of verzekerde bedragen, wijziging van de
(mede)verzekerde(n), omzetting naar een andere verzekeringsvorm of uitbreiding van de dekking.

10. Kunt u de verzekering opzeggen, beëindigen, premievrij maken of belenen?
U kunt de verzekering opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum. Opzeggen doet u door ons een brief of een email (op het adres
administratie@creditlife.nl) hierover te sturen. Door u betaalde premies ontvangt u dan terug.
Als u de verzekering tijdens de looptijd wilt beëindigen doet u dit door ons een brief of een email (op het adres administratie@creditlife.nl)
hierover te sturen. Wij zullen de verzekering dan beëindigen per de eerstvolgende datum van premie-incasso, na de door u gemelde
beëindigingsdatum. De verzekering vervalt in dit geval zonder dat u een bedrag ontvangt. Dit hebben wij als een korting in de premie verwerkt.
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Premievrij maken is niet mogelijk. De verzekering heeft namelijk geen premievrije waarde, ook niet boven een wettelijk bepaalde
grensbedrag. Dit is als een korting in de premie verwerkt omdat u de verzekering wel kunt beëindigen.
U kunt de verzekering niet belenen.
De verzekering heeft geen afkoopwaarde.
De verzekering kent geen winstdeling. Dat betekent dat u en begunstigde geen recht op winstdeling hebben.
Is uw verzekering verpand? En u wilt opzeggen of beëindigen? Dan nemen wij contact op met de pandhouder (meestal de geldverstrekker
van een hypothecaire lening). Voor deze wijzigingen is toestemming nodig van de pandhouder.

11. Welke veranderingen moet u melden?
Algemeen
• Verandering in uw naam of die van de (mede)verzekerde.
• Verandering van uw adresgegevens of die van de (mede)verzekerde.
• Verandering van uw telefoonnummer of emailadres of die van de (mede)verzekerde.
Veranderingen van het risico
Uw aanvraag wordt medisch beoordeeld op basis van de door u en/of de (mede)verzekerde verstrekte gegevens. Als uw aanvraag wordt
geaccepteerd, wordt er vervolgens door ons een polisblad afgegeven. Is uw gezondheidssituatie en/of die van de (mede)verzekerde na
uw aanvraag en voor medische acceptatie veranderd? Dan laat u of de (mede) verzekerde ons dat meteen weten.
Heeft u of de (mede)verzekerde gekozen voor een niet rokerspremie en bent u of de (mede) verzekerde (weer) met roken begonnen?
Dan laat u of de (mede)verzekerde ons dat meteen weten. Wij passen de premie dan naar het rokerstarief aan.
Heeft u of de (mede)verzekerde voor een rokerspremie gekozen? En bent u of de (mede)verzekerde minimaal 2 jaar gestopt met
roken? Dan laat u of de (mede)verzekerde ons dat meteen weten. Wij passen de premie dan naar het niet-rokerstarief aan.

12. Mededelingsplicht en fraude
Wat zijn de gevolgen voor uw verzekering als u en/of de (mede)verzekerde ons niet alle juiste informatie geeft?
Bijvoorbeeld:
• u en/of de (mede)verzekerde heeft onze vragen niet helemaal of niet naar waarheid beantwoord;
• of u en/of de (mede)verzekerde heeft een risicoverandering, zoals vermeld in artikel 11, niet of te laat gemeld.
Wij mogen het verzekerd kapitaal verlagen, clausules opleggen en de premie veranderen.
• Wij doen dit vanaf het moment van de risicoverandering.
• Als wij dit doen, mag u de verzekering stoppen.
Wij mogen de verzekering stoppen.
• Als wij door de risicoverandering u en/of de (mede)verzekerde niet meer zouden verzekeren.
• Wij doen dit vanaf het moment van de risicoverandering.
• Teveel betaalde premie ontvangt u terug.
Wat zijn de gevolgen voor uw uitkering als u en/of de (mede)verzekerde ons niet alle juiste informatie geeft?
Bijvoorbeeld:
• u heeft onze vragen niet helemaal of niet naar waarheid beantwoord;
• of u heeft een risicoverandering niet of te laat gemeld.
Wij mogen de uitkering verlagen.
• Als de risicoverandering plaatsvond voordat de (mede)verzekerde komt te overlijden.
• Als niet de opzet bestond om ons te misleiden.
• Als wij anders een hogere premie zouden hebben gevraagd.
• Als wij voor een lager verzekerd bedrag hadden verzekerd.
• Als wij de verzekering onder andere voorwaarden hadden afgesloten.
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Wij mogen de uitkering weigeren.
Als wij de (mede)verzekerde niet hadden verzekerd als wij alle informatie hadden.
Wat zijn de gevolgen als u en/of de (mede)verzekerde ons opzettelijk (fraude) onjuiste informatie geeft?
Heeft u en/of de (mede)verzekerde ons met opzet onjuiste informatie gegeven? Dan beëindigen wij uw verzekering. Bij een ingediende
schade krijgt u dan geen uitkering. Een al uitbetaalde uitkering zal worden teruggehaald. In geval van fraude wordt:
• aangifte gedaan bij de politie,
• de verzekering beëindigd,
• gemaakte (onderzoeks)kosten teruggehaald,
• de fraude vastgelegd in een waarschuwingssysteem tussen verzekeraars.

13. Einde van de verzekering
De verzekering, en daarmee ook het recht op uitkering, eindigt indien één van de volgende data wordt bereikt:
• de einddatum van de verzekering, De einddatum staat op het polisblad. Overlijdt de (mede)verzekerde na de einddatum dan
		
wordt het verzekerd bedrag niet uitbetaald.
• de dag waarop de (mede)verzekerde overlijdt,
• de dag waarop u, na daartoe te zijn aangemaand, de verschuldigde premie niet betaald.
• de dag waartegen u de verzekering heeft opgezegd.

14. Overige bepalingen
Betaling van de uitkering
Wij betalen de uitkering uit aan de begunstigde op een bankrekening bij een bank in Nederland of de Europese Unie.
Bent u verzekerd in geval van terrorisme?
Ja, meteen nadat wij uw uitkering of premievrijstelling terugkrijgen van de NHT.
• Een besluit van de NHT is bindend voor u en voor ons.
• U moet zich binnen 2 jaar na de aanslag of besmetting melden.
• Bij een aanslag is er maximaal 1 miljard euro voor alle verzekerden van alle verzekeraars beschikbaar.
Wat geldt in geval van oorlog?
Is er sprake van een actieve oorlogstoestand in Nederland? Dan verlagen wij het verzekerd kapitaal met 10%.
• De door u te betalen premie blijft gelijk.
• Verbleef de verzekerde in een land dat buiten de oorlogshandelingen is gebleven? En dit kan worden aangetoond? Dan maken
		wij de verlaging van het verzekerd kapitaal ongedaan. Een verzoek tot ongedaan maken van de verlaging moet u binnen 6
		
maanden na de actieve oorlogstoestand bij ons indienen.
• Stellen wij na de actieve oorlogstoestand vast dat de toegepaste verlaging de door de oorlogstoestand ontstane extra
		
sterfteverliezen overtreffen? Dan maken wij de verlaging geheel of gedeeltelijk ongedaan.
De Nederlandsche Bank stelt het begin en einde van de actieve oorlogstoestand vast.
Aan wie geeft u uw gegevens?
De RheinLand Versicherungsgruppe
• Credit Life AG en Credit Life B.V. zijn beide onderdeel van de RheinLand Versicherungs gruppe.
• Credit Life AG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
• Om u producten en diensten te leveren.
• Om producten en diensten te verbeteren.
• Om risico’s in te schatten.
• Om onderzoek te doen naar uw kenmerken en voorkeuren.
- Zoals statistisch of marktonderzoek.
- Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te kunnen doen.
• Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.
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• Om fraude tegen te gaan.
		 - Ook gegevens over u die we op internet vinden.
• Om ons aan de wet te houden.
• Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten.
• Om bij te houden hoe en wanneer Credit Life contact met u heeft. Bijvoorbeeld:
• Om de communicatie te verbeteren.
• Om de medewerkers te coachen en te trainen.
• Om te achterhalen wat Credit Life met u afgesproken heeft.
Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
Doorgeven en gebruiken binnen de RheinLand Versicherungsgruppe.
Doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven.
Bijvoorbeeld:
• Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem).
- Alle verzekeraars in Nederland kunnen deze gegevens zien.
• Zakelijke partners. Zoals:
- Artsen en arbeidsdeskundigen om de oorzaak van het overlijden vast te stellen, .
- Juridische dienstverleners in geval van een geschil.
• Overheidsinstellingen. Zoals:
- Belastingdienst
RheinLand verkoopt uw gegevens niet.
Waar leest u meer over uw rechten?
Op de website www.Creditlife.nl leest u meer hierover
Wat doet u met een klacht?
U heeft een klacht over de verzekering? Dan kunt u uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:
• via e-mailadres: administratie@creditlife.nl,
• via telefoonnummer: 020-426 60 44,
• per brief aan Credit Life, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 75916, 1070 AX Amsterdam.
• meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op www.creditlife.nl.
Omschrijf uw klacht zo concreet mogelijk en vermeld het polisnummer, uw naam, adres en telefoonnummer.
Als uw klacht betrekking heeft op een schademelding dan dient u dit binnen 1 jaar nadat u onze beslissing heeft ontvangen te melden,
daarna gaan wij ervan uit dat u daarmee instemt.
Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een brief sturen naar de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus
93257, 2509 AG Den Haag, NL. Binnen dit instituut zijn de Ombudsman en de Geschillencommissie werkzaam. Ook kunt u het geschil
voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Als u het geschil aan de rechter heeft voorgelegd kunt u niet meer naar het Kifid.
Welk recht is van toepassing op deze verzekering?
Het Nederlands recht is van toepassing
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15. Begrippen
Wat betekenen bepaalde begrippen?
Begunstigde
De begunstigde is de persoon die de uitkering krijgt. Wie de begunstigde is, leest u op polisblad
Fraude
Fraude is het doelbewust benadelen van ons, om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden.
Ingangsdatum
De ingangsdatum is de datum waarop de verzekering ingaat en staat vermeld op het polisblad
Ongeval
U loopt lichamelijk letsel op. Dat gebeurt plotseling en onvrijwillig. Dit komt door geweld van buitenaf. De arts (Huisarts of Specialist) stelt
vast dat het lichamelijk letsel alleen door deze gebeurtenis is veroorzaakt. Het letsel mag dus niet door iets anders zijn veroorzaakt. Dan
spreken wij van een ongeval.
De arts die de samenhang tussen gebeurtenis en letsel vaststelt, mogen wij aanwijzen.
NHT
Verzekeraars hebben in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Wij hebben het
terrorismerisico bij de NHT herverzekerd. Op deze herverzekering is het Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Dit protocol kunt u
downloaden op terrorismeverzekerd.nl.
Terrorisme en/of kwaadwillige besmetting
Terrorisme: Dit zijn gewelddadige handelingen met een politiek, religieus of ideologisch doel.
Kwaadwillige besmetting: Dit is het verspreiden van stoffen of ziektes die schadelijke gevolgen hebben. Ook in dit geval moet de dader
een politiek, religieus of ideologisch doel hebben.
Zie voor de volledige definities het clausuleblad terrorismedekking op nht.vereende.nl.
Verzekeraar / Wij
Credit Life AG, Professor J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen.
Wij werken onder een vergunning die is verleend door Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en deze is aangemeld bij De
Nederlandse Bank (DNB onder nummer R129127. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59482044.
Contactgegevens verzekeraar
De administratie van deze verzekering wordt gedaan door Credit Life B.V. U wilt iets doorgeven aan de verzekeraar? Dan stuurt u deze
informatie aan:
Credit Life
Postbus 75916, 1070 AX AMSTERDAM
www.creditlife.nl,
email: administratie@creditlife.nl
Verzekerd kapitaal
Dit is het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.
(mede)Verzekerde
De (mede)verzekerde is de persoon die verzekerd is. Op het polisblad staat aangegeven wie de (mede)verzekerde is/zijn.
Verzekeringnemer/u
U bent de verzekeringnemer. U hebt de verzekering bij ons afgesloten. Het kan zijn dat u ook (mede)verzekerde bent, maar dat hoeft
niet. U komt te overlijden en u bent niet de verzekerde. Dan worden uw erfgenamen verzekeringnemer.
Zelfdoding
Het al dan niet opzettelijk beëindigen van het eigen leven.
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