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Deze voorwaarden bestaan uit de volgende vijf delen:
Deel 1: Voorwaarden Premievrijstelling 2-klassensysteem
Deel 2: Voorwaarden Premievrijstelling 3-klassensysteem
Deel 3: Voorwaarden Premievrijstelling 7-klassensysteem
Deel 4: Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering
3-klassensysteem
Deel 5: Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering
7-klassensysteem
Deel 6: Voorwaarden Ongevallenverzekering
Deel 7: Voorwaarden Verzorging

kerde door een of meer door Avéro Achmea aan te wijzen
medische en/of andere deskundigen.
Art. 5
A
B

DEEL 1
Voorwaarden Premievrijstelling 2-klassensysteem
Art. 1
A

B

C

D

Premievrijstelling
Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt vrijstelling
van premiebetaling verleend wanneer de verzekerde
gedurende de wachttijd onafgebroken tenminste 65%
arbeidsongeschikt is geweest. De wachttijd is 24 maanden
wanneer de verzekerde een werknemer is en op de polis de
Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is en 12
maanden in de overige gevallen. Buiten beschouwing gelaten
wordt arbeidsongeschiktheid c.q. toeneming daarvan:
1. die is ingetreden vóór de 17de verjaardag van de verzekerde
of die met zo een arbeidsongeschiktheid samenhangt;
2. die is ingetreden op of na de 65ste verjaardag van de verzekerde.
Deze vrijstelling heeft betrekking op de overeengekomen
premie van de hoofdverzekering en aanvullende verzekering(en) of op het overeengekomen deel van de premie. Een
verhoging van de premie na intreden van de arbeidsongeschiktheid komt niet voor vrijstelling in aanmerking.
Voor het bepalen van het onafgebroken arbeidsongeschikt
zijn, zoals bedoeld in lid A, worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld, als zij elkaar met een
onderbreking van minder dan een maand opvolgen.
Een vrijstelling of herziening gaat in op de dag van ontvangst
van de aanvraag van de verzekeringsnemer tot vrijstelling,
maar niet eerder dan de dag waarop aan alle voorwaarden
voor vrijstelling voldaan is en niet eerder dan drie maanden
voor de dag, waarop alle voor de beoordeling benodigde
gegevens in het bezit zijn van Avéro Achmea.

Art. 2

Art. 3

Art. 4
A

B
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Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschikt is hij die rechtstreeks en uitsluitend ten
gevolge van ongeval en/of ziekte ongeschikt is tot het
verrichten van werkzaamheden, die voor zijn krachten en
bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van
hem verlangt kunnen worden. Hierbij wordt geen rekening
gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van
arbeid.
Aanvraag vrijstelling
De vrijstelling van premiebetaling wordt aangevraagd door
inzending door de verzekeringsnemer van een aanvraagformulier, dat door de verzekerde naar waarheid dient te
worden ingevuld en ondertekend.
Vaststelling arbeidsongeschiktheid
Voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid geldt:
indien uit een door de verzekerde overgelegde beschikking
een oordeel blijkt van de medische instantie belast met de
uitvoering van de WAO/WAZ omtrent de mate van de
arbeidsongeschiktheid, als bedoeld in art. 2, wordt dit
oordeel gevolgd, rekening houdend met het bepaalde in
art. 10 lid B.
indien door de verzekerde niet een officieel stuk met zo een
oordeel is overgelegd, dient de verzekerde de arbeidsongeschiktheid ten genoegen van Avéro Achmea aan te tonen. Dit
kan gebeuren door middel van een onderzoek van de verze-

Herziening vrijstelling
Avéro Achmea mag een vrijstelling herzien of doen vervallen:
aan de hand van het meest recente stuk met een oordeel als
vorenbedoeld;
aan de hand van een onderzoek door een of meer door haar
aan te wijzen medische en/of andere deskundigen.
Indien het oordeel van meerbedoelde instantie is gevolgd,
kan zo een onderzoek niet eerder plaatsvinden dan een jaar
nadat dat oordeel is gegeven en kan herziening slechts
plaatsvinden indien uit dat onderzoek blijkt van een wijziging
in de toestand van de verzekerde. Indien het onderzoek in zo
een geval leidt tot herziening van de vrijstelling, vindt
eventueel opnieuw herziening plaats bij verlegging van een
recenter stuk als meerbedoeld; deze herziening geschiedt
per de datum vanaf welke die ongeschiktheid volgens dat
oordeel geldt, echter niet verder terug dan tot de dag
gelegen 3 maanden voor de datum waarop dat oordeel is
gegeven.

Art. 6

Kosten medisch onderzoek
De kosten van de in art. 4 lid B en art. 5 lid B bedoelde
onderzoeken zijn voor rekening van Avéro Achmea.

Art. 7

Vermindering arbeidsongeschiktheid
Nadat de arbeidsongeschiktheid gedurende een maand of
langer minder heeft bedragen dan 15%, dient opnieuw
voldaan te worden aan het bepaalde in art. 1 lid A.

Art. 8

Beëindiging vrijstelling
Een vrijstelling eindigt op de dag waarop niet meer aan de
voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan of op de dag
waarop de verzekering wordt beëindigd.

Art. 9
A

B

Uitsluitingen
Geen vrijstelling van premiebetaling wordt verleend indien de
arbeidsongeschiktheid of toeneming daarvan, geheel of ten
dele, direct of indirect een gevolg is van:
1. opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die
bij de verzekering belang heeft;
2. oorlog, oorlogstoestand, vijandelijke inval, burgeroorlog,
oproer, onlusten, dan wel door een of meer dier omstandigheden is bevorderd;
3. atoomkernreacties en/of radio-activiteit, tenzij toegepast bij
medische behandeling van de verzekerde.
Geen recht op vrijstelling van premiebetaling wegens
arbeidsongeschiktheid bestaat, indien die arbeidsongeschiktheid optreedt binnen twee jaar na aanvang van de
verzekering en deze arbeidsongeschiktheid een voorzienbaar gevolg is van een medisch als zodanig vastgestelde
oorzaak, welke, geheel of ten dele, direct of indirect, bij de
verzekerde reeds bestond voor of bij aanvang van de verzekering, tenzij de verzekerde door de verzekeraar na het
leveren van de medische waarborgen is aanvaard.

Art. 10 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekerde en/of de verzekeringsnemer zijn in geval van
arbeidsongeschiktheid, onverminderd de verplichting tot
nakoming van in overige artikelen gegeven voorschriften,
verplicht:
1. zich onder behandeling van een arts te stellen en al het
mogelijke te doen om zijn revalidatie te bevorderen;
2. hun medewerking te verlenen tot de uitvoering van deze
voorwaarden onder meer door alle gewenste inlichtingen of
(officiële) stukken te verschaffen omtrent inkomsten uit eigen
arbeid of recht op uitkeringen ter vervanging daarvan, dan
wel anderen te machtigen een en ander te verschaffen;
3. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen en Avéro
Achmea terstond schriftelijk in kennis te stellen van elke
verandering van feiten en omstandigheden die voor de
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kerde door een of meer door Avéro Achmea aan te wijzen
medische en/of andere deskundigen.

vaststelling en het voortduren van het recht op vrijstelling en
de mate daarvan van belang kunnen zijn.
Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden dat er
sprake is van enig verband met arbeidsongeschiktheid
ingetreden vóór de 17de verjaardag (zie art. 1 lid A) of met
een omstandigheid als bedoeld in art. 9, heeft zij het recht
zich op dit punt eerst klaarheid te doen verschaffen.
Indien en zodra de verzekerde of de verzekeringsnemer
enige uit deze voorwaarden voor hem voortvloeiende
verplichting niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, wordt
geen vrijstelling verleend of eindigt het recht op vrijstelling.
Indien Avéro Achmea vrijstelling van enige premie heeft
verleend en nadien blijkt dat zulks ten onrechte is geschied,
bijvoorbeeld omdat de verzekerde nagelaten heeft Avéro
Achmea schriftelijk in kennis stellen van een relevante
omstandigheid, dan is Avéro Achmea bevoegd die premie
alsnog in rekening te brengen.

B

C

D

Art. 5
A
B

DEEL 2
Voorwaarden Premievrijstelling 3-klassensysteem
Art. 1
A

B

C

D

E

Premievrijstelling
Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt gehele
(=100%) of halve (=50%) vrijstelling van premiebetaling
verleend wanneer de verzekerde gedurende de wachttijd
onafgebroken tenminste 45% arbeidsongeschikt is geweest.
De wachttijd is 24 maanden wanneer de verzekerde een
werknemer is en op de polis de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is en 12 maanden in de overige gevallen.
Buiten beschouwing gelaten wordt arbeidsongeschiktheid
c.q. toeneming daarvan:
1. die is ingetreden vóór de 17de verjaardag van de verzekerde
of die met zo een arbeidsongeschiktheid samenhangt;
2. die is ingetreden op of na de 60ste verjaardag van de verzekerde.
Deze vrijstelling heeft betrekking op de overeengekomen
premie van de hoofdverzekering en aanvullende verzekering(en) of op het overeengekomen deel van de premie . Een
verhoging van de premie na intreden van de arbeidsongeschiktheid komt niet voor vrijstelling in aanmerking.
Voor het bepalen van het onafgebroken arbeidsongeschikt
zijn, zoals bedoeld in art. 1 lid A, worden perioden van
arbeidsongeschiktheid samengeteld, als zij elkaar met een
onderbreking van minder dan een maand opvolgen.
Een vrijstelling of herziening gaat in op de dag van ontvangst
van de aanvraag van de verzekeringsnemer tot vrijstelling,
maar niet eerder dan de dag waarop aan alle voorwaarden
voor vrijstelling voldaan is en niet eerder dan drie maanden
voor de dag, waarop alle voor de beoordeling benodigde
gegevens in het bezit zijn van Avéro Achmea.
Een vrijstelling wordt verleend voor 100%, als en zolang de
arbeidsongeschiktheid 80% of meer bedraagt. Een vrijstelling van 50% wordt verleend als en zolang de arbeidsongeschiktheid 45% of meer maar minder dan 80%
bedraagt.

Art. 2

Aanvraag vrijstelling
De vrijstelling van premiebetaling wordt aangevraagd door
inzending door de verzekeringsnemer van een aanvraagformulier, dat door de verzekerde naar waarheid dient te
worden ingevuld en ondertekend.

Art. 4

Vaststelling arbeidsongeschiktheid
Voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid geldt:
indien uit een door de verzekerde overgelegd officieel stuk
een oordeel blijkt van de medische instantie belast met de
uitvoering van de WAO/WAZ omtrent de mate en/of duur van
de arbeidsongeschiktheid, als bedoeld in art. 2, wordt dit
oordeel gevolgd, rekening houdend met het bepaalde in art.
10 lid B;
indien door de verzekerde niet een officieel stuk met zo een
oordeel is overgelegd, dient de verzekerde de arbeidsongeschiktheid ten genoegen van Avéro Achmea aan te tonen. Dit
kan gebeuren door middel van een onderzoek van de verze-

A

B

Art. 6

Kosten medisch onderzoek
De kosten van de in art. 4 lid B en art. 5 lid B bedoelde
onderzoeken zijn voor rekening van Avéro Achmea.

Art. 7

Vermindering arbeidsongeschiktheid
Nadat de arbeidsongeschiktheid gedurende een maand of
langer minder heeft bedragen dan 45%, dient opnieuw
voldaan te worden aan het bepaalde in art. 1 lid A.

Art. 8

Beëindiging vrijstelling
Een vrijstelling eindigt op de dag waarop niet meer aan de
voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan of op de dag
waarop de verzekering wordt beëindigd.

Art. 9
A

B

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die rechtstreeks en uitsluitend ten gevolge van ongeval en/of ziekte
ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden, die
voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die
met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in
redelijkheid van hem verlangt kunnen worden. Hierbij wordt
geen rekening gehouden met een verminderde kans op het
verkrijgen van arbeid.

Art. 3

Herziening vrijstelling
Avéro Achmea is bevoegd een vrijstelling te herzien of te
doen vervallen:
aan de hand van het meest recente stuk met een oordeel als
vorenbedoeld;
aan de hand van een onderzoek door een of meer door haar
aan te wijzen medische en/of andere deskundigen.
Indien het oordeel van meerbedoelde instantie is gevolgd,
kan zo een onderzoek niet eerder plaatsvinden dan een jaar
nadat dat oordeel is gegeven en kan herziening slechts
plaatsvinden indien uit dat onderzoek blijkt van een wijziging
in de toestand van de verzekerde. Indien het onderzoek in zo
een geval leidt tot herziening van de vrijstelling, vindt
eventueel opnieuw herziening plaats bij overlegging van een
recenter stuk als meerbedoeld; deze herziening geschiedt
per de datum vanaf welke die ongeschiktheid volgens dat
oordeel geldt, echter niet verder terug dan tot de dag
gelegen 3 maanden voor de datum waarop dat oordeel is
gegeven.

Uitsluitingen
Geen vrijstelling van premiebetaling wordt verleend indien de
arbeidsongeschiktheid of toeneming daarvan, geheel of ten
dele, direct of indirect een gevolg is van:
1. opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die
bij de verzekering belang heeft;
2. oorlog, oorlogstoestand, vijandelijke inval, burgeroorlog,
oproer, onlusten, dan wel door een of meer dier omstandigheden is bevorderd;
3. atoomkernreacties en/of radio-activiteit, tenzij toegepast bij
medische behandeling van de verzekerde.
Geen recht op vrijstelling van premiebetaling wegens
arbeidsongeschiktheid bestaat, indien die arbeidsongeschiktheid optreedt binnen twee jaar na aanvang van de
verzekering en deze arbeidsongeschiktheid een voorzienbaar
gevolg is van een medisch als zodanig vastgestelde oorzaak,
welke, geheel of ten dele, direct of indirect, bij de verzekerde
reeds bestond voor of bij aanvang van de verzekering, tenzij
de verzekerde door de verzekeraar na het leveren van de
medische waarborgen is aanvaard.

Art. 10 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekerde en/of de verzekeringsnemer zijn in geval van
arbeidsongeschiktheid, onverminderd de verplichting tot
nakoming van in overige artikelen gegeven voorschriften,
verplicht:
1. zich onder behandeling van een arts te stellen en al het
mogelijke te doen om zijn revalidatie te bevorderen;
2. hun medewerking te verlenen tot de uitvoering van deze
voorwaarden onder meer door alle gewenste inlichtingen of
(officiële) stukken te verschaffen omtrent inkomsten uit eigen
arbeid of recht op uitkeringen ter vervanging daarvan, dan
wel anderen te machtigen een en ander te verschaffen;
3. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen en Avéro
Achmea terstond schriftelijk in kennis te stellen van elke
verandering van feiten en omstandigheden die voor de
vaststelling en het voortduren van het recht op vrijstelling en
de mate daarvan van belang kunnen zijn.
B
Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden dat er
sprake is van enig verband met arbeidsongeschiktheid
ingetreden vóór de 17de verjaardag (zie art. 1 lid A) of met
een omstandigheid als bedoeld in art. 9, heeft zij het recht
zich op dit punt eerst klaarheid te doen verschaffen.
C
Indien en zodra de verzekerde of de verzekeringsnemer
enige uit deze voorwaarden voor hem voortvloeiende
verplichting niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, wordt
geen vrijstelling verleend of eindigt het recht op vrijstelling.
D
Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet schrifte2

lijk in kennis stellen van Avéro Achmea van enige omstandigheid, vrijstelling van betaling van enige premie is verleend,
die niet zou zijn verleend indien zij met die omstandigheid
bekend zou zijn geweest, is zij bevoegd die premie alsnog te
vorderen of te verrekenen.

C

verhoging van de premie na intreden van de arbeidsongeschiktheid komt niet voor vrijstelling in aanmerking.
Voor het bepalen van het onafgebroken arbeidsongeschikt
zijn, zoals bedoeld in art. 1 lid A, worden perioden van
arbeidsongeschiktheid samengeteld, als zij elkaar met een
onderbreking van minder dan een maand opvolgen.
Een vrijstelling of herziening gaat in op de dag van ontvangst
van de aanvraag van de verzekeringsnemer tot vrijstelling,
maar niet eerder dan de dag waarop aan alle voorwaarden
voor vrijstelling voldaan is en niet eerder dan drie maanden
voor de dag, waarop alle voor de beoordeling benodigde
gegevens in het bezit zijn van Avéro Achmea.
De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid en van het arbeidsongeschiktheidscriterium.
In geval van arbeidsongeschiktheidscriterium ´gangbare
arbeid´ wordt een vrijstelling verleend bij een mate van
arbeidsongeschiktheid van:
25 tot 35% : 30% van de jaarpremie
35 tot 45% : 40% van de jaarpremie
45 tot 55% : 50% van de jaarpremie
55 tot 65% : 60% van de jaarpremie
65 tot 80% : 75% van de jaarpremie
80 tot 100% : 100% van de jaarpremie
In geval van arbeidsongeschiktheidscriterium ´Avéro Achmea
Voorwaarden´ wordt een vrijstelling verleend bij een mate van
arbeidsongeschiktheid van:
25 tot 35% : 50% van de jaarpremie
35 tot 45% : 60% van de jaarpremie
45 tot 55% : 75% van de jaarpremie
55 tot 65% : 100% van de jaarpremie
65 tot 80% : 100% van de jaarpremie
80 tot 100% : 100% van de jaarpremie

Art. 11 Verplichtingen bij risicoverzwaring
Indien de verzekeringsovereenkomst op of na 1 april 1992 is
gesloten, dan is de verzekeringsnemer respectievelijk de
verzekerde verplicht op straffe van verlies van het recht op
premievrijstelling Avéro Achmea terstond schriftelijk kennis te
geven wanneer de verzekerde zijn beroep, als door hem aan
Avéro Achmea opgegeven, wijzigt of de daaraan verbonden
werkzaamheden een verandering ondergaan.
Avéro Achmea heeft dan het recht andere voorwaarden te
stellen (waaronder wijziging van de premie) dan wel de verzekering te beëindigen. Indien de verzekeringsnemer met de
wijziging niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen
1 maand na dagtekening van de mededeling hiervan de
verzekering tussentijds te beëindigen. De verzekering zal
alsdan worden beëindigd per de datum waarop de
gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden.
Indien de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving achterwege is gebleven, blijft het recht op premievrijstelling
bestaan, als naar het oordeel van Avéro Achmea de hiervoor
bedoelde risicowijziging
1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot
toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met
inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding van de in de polis vastgestelde premie tot de nieuwe
premie.

D

Art. 12 Wijziging premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht het met de onderhavige
dekking corresponderende premiegedeelte en/of de
voorwaarden voor deze dekking en bloc dan wel groepsgewijze te herzien. Een dergelijke herziening geschiedt voor
iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering op een
door Avéro Achmea vastgestelde datum.
Voor een verzekering waarvoor (halve) vrijstelling is verleend,
zal de herziening van het niet vrijgestelde premiegedeelte
plaatsvinden op die datum, doch de herziening van de
voorwaarden en het vrijgestelde premiegedeelte zullen eerst
van kracht worden zodra de (halve) vrijstelling is beëindigd.
Avéro Achmea doet van de voorgenomen herziening
mededeling. De verzekeringsnemer heeft het recht de herziening te weigeren. Indien hij dit aan Avéro Achmea heeft
medegedeeld, vervalt de onderhavige dekking (en de
verschuldigdheid van het daarmede corresponderende
premiegedeelte) op de 40ste dag na de door Avéro Achmea
voor herziening vastgestelde datum, onverminderd het recht
op een reeds ingegane vrijstelling, waarbij herziening van
halve tot gehele vrijstelling dan niet meer plaats zal kunnen
vinden. Heeft Avéro Achmea vóór die dag geen mededeling
van de verzekeringsnemer ontvangen, dan wordt deze
geacht met de herziening te hebben ingestemd.
De onderhavige dekking vervalt van rechtswege - en een
eventueel reeds verleende vrijstelling eindigt - zodra de
hoofdverzekering om welke reden ook vervalt, dan wel (het
niet vrijgestelde gedeelte van) de premie voor de hoofdverzekering niet of niet tijdig is betaald.

Art. 2

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen
gevolgen van ongeval en/of ziekte voor tenminste 25%
ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden.

Art. 3

Aanvraag vrijstelling
De vrijstelling van premiebetaling wordt aangevraagd door
inzending door de verzekeringsnemer van een aanvraagformulier, dat door de verzekerde naar waarheid dient te
worden ingevuld en ondertekend.

Art. 4

Vaststelling arbeidsongeschiktheid
Voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid geldt:
indien uit een door de verzekerde overgelegd officieel stuk
een oordeel blijkt van de medische instantie belast met de
uitvoering van de WAO/WAZ omtrent de mate en/of duur van
de arbeidsongeschiktheid, als bedoeld in art. 2, wordt dit
oordeel gevolgd, rekening houdend met het bepaalde in art.
10 lid B;
indien door de verzekerde niet een officieel stuk met zo een
oordeel is overgelegd, dient de verzekerde de arbeidsongeschiktheid ten genoegen van Avéro Achmea aan te tonen. Dit
kan gebeuren door middel van een onderzoek van de verzekerde door een of meer door Avéro Achmea aan te wijzen
medische en/of andere deskundigen.

DEEL 3

A

E

A

B

Art. 5

Voorwaarden Premievrijstelling 7-klassensysteem

B

Art. 1
A

B

Premievrijstelling
Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt gehele
(=100%) of halve (=50%) vrijstelling van premiebetaling
verleend wanneer de verzekerde gedurende de wachttijd
onafgebroken tenminste 45% arbeidsongeschikt is geweest.
De wachttijd is 24 maanden wanneer de verzekerde een
werknemer is en op de polis de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is en 12 maanden in de overige gevallen.
Buiten beschouwing gelaten wordt arbeidsongeschiktheid
c.q. toeneming daarvan:
1. die is ingetreden vóór de 17de verjaardag van de verzekerde
of die met zo een arbeidsongeschiktheid samenhangt;
2. die is ingetreden op of na de 65ste verjaardag van de verzekerde.
Deze vrijstelling heeft betrekking op de overeengekomen
premie van de hoofdverzekering en aanvullende verzekering(en) of op het overeengekomen deel van de premie . Een

Art. 6

3

Herziening vrijstelling
Avéro Achmea is bevoegd een vrijstelling te herzien of te
doen vervallen:
aan de hand van het meest recente stuk met een oordeel als
vorenbedoeld;
aan de hand van een onderzoek door een of meer door haar
aan te wijzen medische en/of andere deskundigen.
Indien het oordeel van meerbedoelde instantie is gevolgd,
kan zo een onderzoek niet eerder plaatsvinden dan een jaar
nadat dat oordeel is gegeven en kan herziening slechts
plaatsvinden indien uit dat onderzoek blijkt van een wijziging
in de toestand van de verzekerde. Indien het onderzoek in zo
een geval leidt tot herziening van de vrijstelling, vindt
eventueel opnieuw herziening plaats bij overlegging van een
recenter stuk als meerbedoeld; deze herziening geschiedt
per de datum vanaf welke die ongeschiktheid volgens dat
oordeel geldt, echter niet verder terug dan tot de dag
gelegen 3 maanden voor de datum waarop dat oordeel is
gegeven.
Kosten medisch onderzoek
De kosten van de in art. 4 lid B en art. 5 lid B bedoelde
onderzoeken zijn voor rekening van Avéro Achmea.

Art. 7

Vermindering arbeidsongeschiktheid
Nadat de arbeidsongeschiktheid gedurende een maand of
langer minder heeft bedragen dan 15%, dient opnieuw
voldaan te worden aan het bepaalde in art. 1 lid A.

Art. 8

Beëindiging vrijstelling
Een vrijstelling eindigt op de dag waarop niet meer aan de
voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan of op de dag
waarop de verzekering wordt beëindigd.

1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot
toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met
inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding van de in de polis vastgestelde premie tot de nieuwe
premie.
Art. 12 Wijziging premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht het met de onderhavige
dekking corresponderende premiegedeelte en/of de
voorwaarden voor deze dekking en bloc dan wel groepsgewijze te herzien. Een dergelijke herziening geschiedt voor
iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering op een
door Avéro Achmea vastgestelde datum.
Voor een verzekering waarvoor(gedeeltelijke)vrijstelling is
verleend, zal de herziening van het niet vrijgestelde premiegedeelte plaatsvinden op die datum, doch de herziening van
de voorwaarden en het vrijgestelde premiegedeelte zullen
eerst van kracht worden zodra de (gedeeltelijke)vrijstelling is
beëindigd.
Avéro Achmea doet van de voorgenomen herziening
mededeling. De verzekeringsnemer heeft het recht de
herziening te weigeren. Indien hij dit aan Avéro Achmea
heeft medegedeeld, vervalt de onderhavige dekking (en de
verschuldigdheid van het daarmede corresponderende
premiegedeelte) op de 40ste dag na de door Avéro Achmea
voor herziening vastgestelde datum, onverminderd het recht
op een reeds ingegane vrijstelling, waarbij herziening van
gedeeltelijke tot gehele vrijstelling dan niet meer plaats zal
kunnen vinden. Heeft Avéro Achmea vóór die dag geen
mededeling van de verzekeringsnemer ontvangen, dan
wordt deze geacht met de herziening te hebben ingestemd.
De onderhavige dekking vervalt van rechtswege - en een
eventueel reeds verleende vrijstelling eindigt - zodra de
hoofdverzekering om welke reden ook vervalt, dan wel (het
niet vrijgestelde gedeelte van) de premie voor de hoofdverzekering niet of niet tijdig is betaald.

Art. 9
A

B

Uitsluitingen
Geen vrijstelling van premiebetaling wordt verleend indien de
arbeidsongeschiktheid of toeneming daarvan, geheel of ten
dele, direct of indirect een gevolg is van:
1. opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die
bij de verzekering belang heeft;
2. oorlog, oorlogstoestand, vijandelijke inval, burgeroorlog,
oproer, onlusten, dan wel door een of meer dier omstandigheden is bevorderd;
3. atoomkernreacties en/of radio-activiteit, tenzij toegepast bij
medische behandeling van de verzekerde.
Geen recht op vrijstelling van premiebetaling wegens
arbeidsongeschiktheid bestaat, indien die arbeidsongeschiktheid optreedt binnen twee jaar na aanvang van de
verzekering en deze arbeidsongeschiktheid een voorzienbaar gevolg is van een medisch als zodanig vastgestelde
oorzaak, welke, geheel of ten dele, direct of indirect, bij de
verzekerde reeds bestond voor of bij aanvang van de verzekering, tenzij de verzekerde door de verzekeraar na het
leveren van de medische waarborgen is aanvaard.

Art. 10 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
A
De verzekerde en/of de verzekeringsnemer zijn in geval van
arbeidsongeschiktheid, onverminderd de verplichting tot
nakoming van in overige artikelen gegeven voorschriften,
verplicht:
1. zich onder behandeling van een arts te stellen en al het
mogelijke te doen om zijn revalidatie te bevorderen;
2. hun medewerking te verlenen tot de uitvoering van deze
voorwaarden onder meer door alle gewenste inlichtingen of
(officiële) stukken te verschaffen omtrent inkomsten uit eigen
arbeid of recht op uitkeringen ter vervanging daarvan, dan
wel anderen te machtigen een en ander te verschaffen;
3. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen en Avéro
Achmea terstond schriftelijk in kennis te stellen van elke
verandering van feiten en omstandigheden die voor de
vaststelling en het voortduren van het recht op vrijstelling en
de mate daarvan van belang kunnen zijn.
B
Indien Avéro Achmea redelijkerwijze kan vermoeden dat er
sprake is van enig verband met arbeidsongeschiktheid
ingetreden vóór de 17de verjaardag (zie art. 1 lid A) of met
een omstandigheid als bedoeld in art. 9, heeft zij het recht
zich op dit punt eerst klaarheid te doen verschaffen.
C
Indien en zodra de verzekerde of de verzekeringsnemer
enige uit deze voorwaarden voor hem voortvloeiende
verplichting niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, wordt
geen vrijstelling verleend of eindigt het recht op vrijstelling.
D
Indien om welke reden ook, als gevolg van het niet schriftelijk in kennis stellen van Avéro Achmea van enige
omstandigheid, vrijstelling van betaling van enige premie is
verleend, die niet zou zijn verleend indien zij met die omstandigheid bekend zou zijn geweest, is zij bevoegd die premie
alsnog te vorderen of te verrekenen.

DEEL 4
Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering
3-klassensysteem
Art. 1

Begrip arbeidsongeschiktheid (rubriek A)
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen
gevolgen van ongeval en/of ziekte voor tenminste 45%
ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden
verbonden aan zijn, door hem aan Avéro Achmea
opgegeven beroep, zoals dat voor deze beroepsbezigheden
in de regel en redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

Art. 2
A

Uitkeringen (rubriek A)
De verzekering voorziet in een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste ziektejaar.
De uitkering eindigt na verloop van een aaneengesloten
periode van arbeidsongeschikheid, waarbij perioden van
arbeidsongeschiktheid, die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan één maand, worden samengeteld.

B

Art. 11 Verplichtingen bij risicoverzwaring
Indien de verzekeringsovereenkomst op of na 1 april 1992 is
gesloten, dan is de verzekeringsnemer respectievelijk de
verzekerde verplicht op straffe van verlies van het recht op
premievrijstelling Avéro Achmea terstond schriftelijk kennis
te geven wanneer de verzekerde zijn beroep, als door hem
aan Avéro Achmea opgegeven, wijzigt of de daaraan
verbonden werkzaamheden een verandering ondergaan.
Avéro Achmea heeft dan het recht andere voorwaarden te
stellen (waaronder wijziging van de premie) dan wel de
verzekering te beëindigen. Indien de verzekeringsnemer met
de wijziging niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen
1 maand na dagtekening van de mededeling hiervan de
verzekering tussentijds te beëindigen. De verzekering zal
alsdan worden beëindigd per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden.
Indien de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving
achterwege is gebleven, blijft het recht op premievrijstelling
bestaan, als naar het oordeel van Avéro Achmea de hiervoor
bedoelde risicowijziging
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Art. 3

Wachttijd (rubriek A)
De wachttijd is de periode waarover de verzekerde geen
recht heeft op een uitkering krachtens deze verzekering.
Deze termijn gaat in op de dag volgend op die, waarop door
een bevoegd arts de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.
De wachttijd wordt slechts éénmaal in aanmerking genomen
voor perioden van arbeidsongeschiktheid, welke elkaar
opvolgen met tussenpozen van minder dan één maand.

Art. 4

Begrip arbeidsongeschiktheid (rubriek B)
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen
gevolgen van ongeval en/of ziekte voor tenminste 45%
ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden, die
voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die
met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in
redelijkheid van hem verlangd kunnen worden.
Bij het aldus vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid zal derhalve geen rekening worden gehouden met
verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.

Art. 5
A

Uitkeringen (rubriek B)
Mits verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 4,
voorziet de verzekering in een uitkering na het verstrijken van
de wachttijd. De wachttijd is 24 maanden wanneer de verze-

kerde een werknemer is en op de polis de Pensioen- en
spaarfondsenwet van toepassing is en 12 maanden in de
overige gevallen.
De uitkering gaat in wanneer de verzekerde gedurende de
wachttijd onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest,
waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid, die elkaar
opvolgen met tussenpozen van minder dan één maand,
worden samengeteld.

B

Art. 6

Art. 7

Art. 8
A
1.
2.
3.

4.

5.

B

Art. 9
A
1.
2.

3.

4.

B

Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering
(rubriek B)
Indien de verzekering wordt beëindigd, hetzij door de verzekeringsnemer, hetzij door Avéro Achmea overeenkomstig
het in artikel 15 bepaalde of overeenkomstig het in artikel 4
of 17 van de Algemene Voorwaarden bepaalde, geschiedt
zulks onverminderd de rechten op een reeds krachtens deze
rubriek ingegane uitkering. Bij toeneming van de arbeidsongeschiktheid na beëindiging van de verzekering zal geen
verhoging van het uitkeringspercentage plaatsvinden.

C

D
E

Vergoeding van de kosten van revalidatie en her- of
omscholing (rubriek B)
De met goedkeuring van Avéro Achmea gemaakte kosten
verbonden aan revalidatie en her- of omscholing, welke
kosten niet geacht kunnen worden te behoren tot de normale
kosten van genees- en heelkundige behandeling, zullen
boven de uitkering voor arbeidsongeschiktheid geheel of
gedeeltelijk worden vergoed. Deze vergoeding vindt plaats
voor zover daarop niet uit anderen hoofde aanspraak
bestaat.

5. Avéro Achmea terstond op de hoogte te brengen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel;
6. vooraf overleg te plegen met Avéro Achmea bij vertrek naar
het buitenland;
7. zich na het intreden van de arbeidsongeschiktheid te
onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van
Avéro Achmea worden geschaad.
De verzekeringsnemer is gehouden de in lid A sub 2, 4, 5 en
6 genoemde verplichtingen, voor zover de verzekerde
daaraan niet heeft voldaan of niet heeft kunnen voldoen, na
te komen voor zover zulks in zijn vermogen ligt, en zich in het
in lid A sub 7 genoemde geval te onthouden van de daarin
genoemde handelingen.
Geen recht op uitkering bestaat, indien de verzekerde of de
verzekeringsnemer een van deze verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van Avéro Achmea
heeft geschaad.
Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde
of de verzekeringsnemer opzettelijk onjuiste gegevens
verstrekt.
Onverminderd het bepaalde in lid A sub 2 vervalt het recht op
uitkering in elk geval, indien de aanmelding niet plaatsvindt
binnen 3 jaar na de gebeurtenis die voor de verzekeraar tot
een verplichting tot uitkering kan leiden.

Art. 10 Vaststelling van de uitkering
De mate van arbeidsongeschiktheid, de omvang van de
uitkering en de periode waarvoor deze zal gelden, worden
vastgesteld door Avéro Achmea aan de hand van gegevens
van door Avéro Achmea aan te wijzen medische en andere
deskundigen. Van deze vaststelling zal telkens ten spoedigste na ontvangst daarvan aan verzekeringsnemer mededeling
worden gedaan.
Indien de verzekeringsnemer niet binnen 30 dagen zijn
bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht het
standpunt van Avéro Achmea te aanvaarden.

Uitsluitingen
Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid,
welke is ontstaan, bevorderd of verergerd:
door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij
de uitkering belanghebbende;
door overmatig gebruik van alcohol c.q. door gebruik van
geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende
middelen anders dan op medisch voorschrift;
hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in
's-Gravenhage is gedeponeerd;
door, dan wel verband houdt met atoomkernreacties en de
daarbij ontstane splitsingsprodukten, onverschillig hoe de
reacties zijn ontstaan, anders dan bij het toepassen van een
medische behandeling;
door een ziekteoorzaak die bij het aanvaarden van de verzekering uitdrukkelijk is uitgesloten en waarvan de verzekerde
bij het tot stand komen van de verzekering in kennis is
gesteld.
Geen recht op uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
bestaat, indien die arbeidsongeschiktheid optreedt binnen
twee jaar na aanvang van de verzekering en deze arbeidsongeschiktheid een voorzienbaar gevolg is van een medisch als
zodanig vastgestelde oorzaak, welke, geheel of ten dele,
direct of indirect, bij de verzekerde reeds bestond voor of bij
aanvang van de verzekering, tenzij de verzekerde door de
verzekeraar na het leveren van de medische waarborgen is
aanvaard.

Art. 11 Omvang van de uitkering
A
De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
45 tot 80%: 50% van de verzekerde jaarrente;
80 tot 100%: 100% van de verzekerde jaarrente.
B
Indien de arbeidsongeschiktheid gedurende de uitkeringsperiode volgens rubriek B toeneemt, is opnieuw de in
artikel 5 genoemde wachttijd van toepassing en wordt het
uitkeringspercentage gehandhaafd totdat de wachttijd is
verstreken.
C
Indien rubriek A is meeverzekerd, bestaat gedurende de in lid
B genoemde wachttijd eveneens recht op een uitkering
volgens deze rubriek.
Van de verzekerde jaarrente krachtens rubriek A wordt
alsdan uitgekeerd een percentage gelijk aan het verschil
tussen het uitkeringspercentage volgens de in lid A
genoemde tabel behorende bij de nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid en dat behorende bij de oorspronkelijke
graad van arbeidsongeschiktheid.
Art. 12 Betaling van de uitkering
Met inachtneming van het in deze polis bepaalde is terzake
van arbeidsongeschiktheid verzekerd een van dag tot dag
verkregen wordende periodieke uitkering, welke per dag - bij
volledige arbeidsongeschiktheid - 1/365 gedeelte van de
verzekerde jaarrente bedraagt.
Art. 13 Einde van de uitkering
De uitkering eindigt:
A
per de dag dat verzekerde niet meer minstens 45% arbeidsongeschikt is;
B
per de eerste dag van de eerste maand volgend op de
maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
C
ingeval van overlijden van de verzekerde per de eerste dag
van de eerste maand, volgend op de maand van overlijden;
D
waar het een uitkering onder rubriek A betreft: op de dag dat
de verzekeringsnemer de verzekering beëindigt.

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid:
zich direct onder behandeling van een arts te stellen, al het
mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en alles na te
laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen;
zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie maanden
aan Avéro Achmea mededeling te doen van zijn arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde formulier van
aangifte;
zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea door een
door Avéro Achmea aangewezen arts te doen onderzoeken,
aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken respectievelijk zich voor onderzoek te doen opnemen in een aan te
wijzen ziekenhuis;
alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea of aan
door haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige
machtigingen te verlenen; voorts geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn;

Art. 14 Vervaltermijn
Alle uitkeringen die niet binnen één jaar nadat ze betaalbaar
zijn gesteld, zijn opgeëist, vervallen aan Avéro Achmea.
Art. 15 Verplichtingen bij risicowijziging
De verzekeringsnemer, respectievelijk de verzekerde, is
verplicht op straffe van verlies van het recht op uitkering
Avéro Achmea terstond kennis te geven, wanneer:
1. de verzekerde zijn beroep wijzigt of de daaraan verbonden
bezigheden een verandering ondergaan.
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a.
b.

2.
3.
4.
5.

Indien verzuimd is hiervan kennis te geven, blijft het recht op
uitkering bestaan, als naar het oordeel van Avéro Achmea de
hiervoor bedoelde risicowijziging:
geen risicoverzwaring inhoudt;
wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot
toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met
inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding van de in de polis vastgestelde premie tot de nieuwe
premie;
de verzekerde voor langer dan twee maanden naar het
buitenland vertrekt;
de verzekerde, anders dan tengevolge van arbeidsongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden een
beroep uit te oefenen;
de verzekerde na het ingaan van deze verzekering verplicht
verzekerd wordt ingevolge de WULBZ en de WAO;
de verzekerde onder een regeling als bedoeld in de ‘Wet
betreffende de verplichte deelneming in een
Beroepspensioenregeling’ of een soortgelijke regeling
terzake van derving van arbeidsinkomsten komt te vallen.
In al deze gevallen heeft Avéro Achmea het recht andere
voorwaarden te stellen (waaronder wijziging van de premie of
verlaging van het verzekerde bedrag) dan wel de verzekering
te beëindigen. Indien de verzekeringsnemer met de wijziging
niet accoord gaat, heeft hij het recht binnen
1 maand na ontvangst van de mededeling hiervan de verzekering tussentijds te beëindigen. De verzekering zal alsdan
worden beëindigd per de datum waarop Avéro Achmea de
mededeling van de gewijzigde omstandigheden heeft
ontvangen.

Art. 6

Vergoeding van de kosten van revalidatie en her- of
omscholing (rubriek B)
De met goedkeuring van Avéro Achmea gemaakte kosten
verbonden aan revalidatie en her- of omscholing, welke
kosten niet geacht kunnen worden te behoren tot de normale
kosten van genees- en heelkundige behandeling, zullen
boven de uitkering voor arbeidsongeschiktheid geheel of
gedeeltelijk worden vergoed. Deze vergoeding vindt plaats
voor zover daarop niet uit anderen hoofde aanspraak
bestaat.

Art. 7
A

Uitsluitingen
Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid,
welke is ontstaan, bevorderd of verergerd:
door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij
de uitkering belanghebbende;
door overmatig gebruik van alcohol c.q. door gebruik van
geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende
middelen anders dan op medisch voorschrift;
hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in
's-Gravenhage is gedeponeerd;
door, dan wel verband houdt met atoomkernreacties en de
daarbij ontstane splitsingsprodukten, onverschillig hoe de
reacties zijn ontstaan, anders dan bij het toepassen van een
medische behandeling;
door een ziekteoorzaak die bij het aanvaarden van de verzekering uitdrukkelijk is uitgesloten en waarvan de verzekerde
bij het tot stand komen van de verzekering in kennis is
gesteld.
Geen recht op uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
bestaat, indien die arbeidsongeschiktheid optreedt binnen
twee jaar na aanvang van de verzekering en deze arbeidsongeschiktheid een voorzienbaar gevolg is van een medisch
als zodanig vastgestelde oorzaak, welke, geheel of ten dele,
direct of indirect, bij de verzekerde reeds bestond voor of bij
aanvang van de verzekering, tenzij de verzekerde door de
verzekeraar na het leveren van de medische waarborgen is
aanvaard.

1.
2.
3.

4.

5.

DEEL 5
Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering
7-klassensysteem
Art. 1

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde
rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen
gevolgen van ongeval en/of ziekte voor tenminste 25%
ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden.

Art. 2
A

Uitkeringen (rubriek A)
De verzekering voorziet in een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste ziektejaar.
De uitkering eindigt na verloop van een aaneengesloten
periode van arbeidsongeschikheid, waarbij perioden van
arbeidsongeschiktheid, die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan één maand, worden samengeteld.

B

B

Art. 8
A
1.
2.

Art. 3

Wachttijd (rubriek A)
De wachttijd is de periode waarover de verzekerde geen
recht heeft op een uitkering krachtens deze verzekering.
Deze termijn gaat in op de dag volgend op die, waarop door
een bevoegd arts de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.
De wachttijd wordt slechts éénmaal in aanmerking genomen
voor perioden van arbeidsongeschiktheid, welke elkaar
opvolgen met tussenpozen van minder dan één maand.

3.

4.
Art. 4
A

B

Uitkeringen (rubriek B)
Mits verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 4,
voorziet de verzekering in een uitkering na het verstrijken
van de wachttijd. De wachttijd is 24 maanden wanneer de
verzekerde een werknemer is en op de polis de Pensioen- en
spaarfondsenwet van toepassing is en 12 maanden in de
overige gevallen.
De uitkering gaat in wanneer de verzekerde gedurende de
wachttijd onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest,
waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid, die elkaar
opvolgen met tussenpozen van minder dan één maand,
worden samengeteld.

5.
6.
7.
B

Art. 5

Recht op uitkering na beëindiging van de verzekering
(rubriek B)
Indien de verzekering wordt beëindigd, hetzij door de verzekeringsnemer, hetzij door Avéro Achmea overeenkomstig het
in artikel 15 bepaalde of overeenkomstig het in artikel 4 of 17
van de Algemene Voorwaarden bepaalde, geschiedt zulks
onverminderd de rechten op een reeds krachtens deze
rubriek ingegane uitkering. Bij toeneming van de arbeidsongeschiktheid na beëindiging van de verzekering zal geen
verhoging van het uitkeringspercentage plaatsvinden.

C

D

6

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid:
zich direct onder behandeling van een arts te stellen, al het
mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en alles na te
laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen;
zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie maanden
aan Avéro Achmea mededeling te doen van zijn arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde formulier van
aangifte;
zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea door een
door Avéro Achmea aangewezen arts te doen onderzoeken,
aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken respectievelijk zich voor onderzoek te doen opnemen in een aan te
wijzen ziekenhuis;
alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea of aan
door haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige
machtigingen te verlenen; voorts geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de vaststelling van de mate
van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn;
Avéro Achmea terstond op de hoogte te brengen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel;
vooraf overleg te plegen met Avéro Achmea bij vertrek naar
het buitenland;
zich na het intreden van de arbeidsongeschiktheid te
onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van
Avéro Achmea worden geschaad.
De verzekeringsnemer is gehouden de in lid A sub 2, 4, 5 en
6 genoemde verplichtingen, voor zover de verzekerde
daaraan niet heeft voldaan of niet heeft kunnen voldoen, na
te komen voor zover zulks in zijn vermogen ligt, en zich in het
in lid A sub 7 genoemde geval te onthouden van de daarin
genoemde handelingen.
Geen recht op uitkering bestaat, indien de verzekerde of de
verzekeringsnemer een van deze verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van Avéro Achmea
heeft geschaad.
Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde
of de verzekeringsnemer opzettelijk onjuiste gegevens
verstrekt.

E

Onverminderd het bepaalde in lid A sub 2 vervalt het recht
op uitkering in elk geval, indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de gebeurtenis die voor de verzekeraar
tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Art. 9

Vaststelling van de uitkering
De mate van arbeidsongeschiktheid, de omvang van de
uitkering en de periode waarvoor deze zal gelden, worden
vastgesteld door Avéro Achmea aan de hand van gegevens
van door Avéro Achmea aan te wijzen medische en andere
deskundigen. Van deze vaststelling zal telkens ten spoedigste na ontvangst daarvan aan verzekeringsnemer
mededeling worden gedaan.
Indien de verzekeringsnemer niet binnen 30 dagen zijn
bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht het
standpunt van Avéro Achmea te aanvaarden.

Avéro Achmea terstond kennis te geven, wanneer:
1. de verzekerde zijn beroep wijzigt of de daaraan verbonden
bezigheden een verandering ondergaan.
Indien verzuimd is hiervan kennis te geven, blijft het recht op
uitkering bestaan, als naar het oordeel van Avéro Achmea de
hiervoor bedoelde risicowijziging:
a. geen risicoverzwaring inhoudt;
b. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot
toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met
inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding van de in de polis vastgestelde premie tot de nieuwe
premie;
2. de verzekerde voor langer dan twee maanden naar het
buitenland vertrekt;
3. de verzekerde, anders dan tengevolge van arbeidsongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden een
beroep uit te oefenen;
4. de verzekerde na het ingaan van deze verzekering verplicht
verzekerd wordt ingevolge de WULBZ en de WAO;
5. de verzekerde onder een regeling als bedoeld in de ‘Wet
betreffende de verplichte deelneming in een
Beroepspensioenregeling’ of een soortgelijke regeling
terzake van derving van arbeidsinkomsten komt te vallen.
In al deze gevallen heeft Avéro Achmea het recht andere
voorwaarden te stellen (waaronder wijziging van de premie of
verlaging van het verzekerde bedrag) dan wel de verzekering
te beëindigen. Indien de verzekeringsnemer met de wijziging
niet accoord gaat, heeft hij het recht binnen 1 maand na
ontvangst van de mededeling hiervan de verzekering tussentijds te beëindigen. De verzekering zal alsdan worden
beëindigd per de datum waarop Avéro Achmea de mededeling van de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen.

Art. 10 Omvang van de uitkering
A
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid en van het arbeidsongeschiktheidscriterium.
De uitkering in geval van arbeidsongeschiktheidscriterium
’gangbare arbeid’ bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid
van:
25 tot 35% : 30% van de verzekerde jaarrente
35 tot 45% : 40% van de verzekerde jaarrente
45 tot 55% : 50% van de verzekerde jaarrente
55 tot 65% : 60% van de verzekerde jaarrente
65 tot 80% : 75% van de verzekerde jaarrente
80 tot 100% : 100% van de verzekerde jaarrente
De uitkering in geval van arbeidsongeschiktheidscriterium
’Avéro Achmea Voorwaarden’ bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
25 tot 35% : 50% van de verzekerde jaarrente
35 tot 45% : 60% van de verzekerde jaarrente
45 tot 55% : 75% van de verzekerde jaarrente
55 tot 65% : 100% van de verzekerde jaarrente
65 tot 80% : 100% van de verzekerde jaarrente
80 tot 100% : 100% van de verzekerde jaarrente
B

C

D

DEEL 6
Voorwaarden Ongevallenverzekering

Indien de arbeidsongeschiktheid gedurende de uitkeringsperiode volgens rubriek B toeneemt, is opnieuw de in
artikel 5 genoemde wachttijd van toepassing en wordt het
uitkeringspercentage gehandhaafd totdat de wachttijd is
verstreken.
Indien rubriek A is meeverzekerd, bestaat gedurende de in lid
B genoemde wachttijd eveneens recht op een uitkering
volgens deze rubriek.
Van de verzekerde jaarrente krachtens rubriek A wordt
alsdan uitgekeerd een percentage gelijk aan het verschil
tussen het uitkeringspercentage volgens de in lid A
genoemde tabel behorende bij de nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid en dat behorende bij de oorspronkelijke
graad van arbeidsongeschiktheid.
De uitkering voor rubriek B uit deze verzekering zal tezamen
met inkomsten uit andere arbeid, inkomsten uit de onderneming of uitkeringen uit andere verzekeringen nooit meer
mogen bedragen dan 80% van het gederfde inkomen.

Art. 1

Uitkering
De begunstigde heeft aanspraak op een verhoging van de
uitkering van kapitaal in de vorm van een extra uitkering
terstond bij overlijden van de verzekerde ten gevolge van een
ongeval onder de bepalingen, die hieronder nader zijn
omschreven.

Art. 2

Hoogte van de uitkering
Deze extra uitkering is gelijk aan de in de polis vermelde
extra uitkering, met dien verstande, dat voor alle op het leven
van eenzelfde verzekerde bij diens overlijden bestaande
verzekering geldt dat - onafhankelijk van de in de polis
vermelde bedragen - de uitkering ten hoogste
€ 150.000,- zal bedragen.
Hierbij komen deze verzekeringen, respectievelijk de verhogingen daarvan, in aanmerking in volgorde van de data
van totstandkomen.

Art. 3

Overlijden als gevolg van een ongeval
Van overlijden ten gevolge van een ongeval is sprake, indien
de verzekerde, ten gevolge van een plotseling optredend van
buitenaf inwerkend geweld onvrijwillig enig lichamelijk en/of
geestelijk letsel opgelopen heeft, hetwelk binnen een jaar de
dood tot gevolg heeft gehad.
Met het oplopen van lichamelijk letsel wordt gelijkgesteld:
verdrinking, hitteberoerte, zonnesteek, inwerking van stralen
of temperaturen, het binnentreden van gassen, nevels of
vloeistoffen in het lichaam, alsmede infecties die het directe
gevolg van een ongeval zijn.
Het overlijden wordt niet als een overlijden ten gevolge van
een ongeval beschouwd, indien het ongeval dan wel de
dodelijke afloop daarvan mede werd veroorzaakt door een
ziekelijke toestand van de verzekerde. Eveneens worden
uitgesloten de gevolgen van een operatie, die niet door een
ongeval noodzakelijk is geworden.

Art. 4

Uitsluitingen
Er bestaat geen recht op extra uitkering indien het overlijden
plaatsvindt:
voor de 15de of na de 66ste verjaardag van de verzekerde;
nadat de verzekering haar einddatum heeft bereikt of premievrij is gemaakt;
bij of ten gevolge van:
misbruik door verzekerde van alcohol of van verdovende dan
wel opwekkende middelen;
het deelnemen mét motorvoertuigen of motorvaartuigen van
welke aard ook, bromfietsen en boten met buitenboord-

Art. 11 Betaling van de uitkering
Met inachtneming van het in deze polis bepaalde is terzake
van arbeidsongeschiktheid verzekerd een van dag tot dag
verkregen wordende periodieke uitkering, welke per dag - bij
volledige arbeidsongeschiktheid - 1/365 gedeelte van de
verzekerde jaarrente bedraagt.
Art. 12 Einde van de uitkering
De uitkering eindigt:
A
per de dag dat verzekerde niet meer minstens 25% arbeidsongeschikt is;
B
per de eerste dag van de eerste maand volgend op de
maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
C
ingeval van overlijden van de verzekerde per de eerste dag
van de eerste maand, volgend op de maand van overlijden;
D
waar het een uitkering onder rubriek A betreft: op de dag dat
de verzekeringsnemer de verzekering beëindigt.

1.
2.

Art. 13 Vervaltermijn
Alle uitkeringen die niet binnen één jaar nadat ze betaalbaar
zijn gesteld, zijn opgeëist, vervallen aan Avéro Achmea.

3.
a.

Art. 14 Verplichtingen bij risicowijziging
De verzekeringsnemer, respectievelijk de verzekerde, is
verplicht op straffe van verlies van het recht op uitkering

b.

7

c.
d.
e.
f.
Art. 5

motoren hieronder begrepen, aan snelheidswedstrijden
alsmede aan de voorbereiding daartoe;
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan,
tenzij toegepast bij medische behandeling van de verzekerde;
oorlog, oorlogstoestand, vijandelijke inval, burgeroorlog,
oproer of onlusten;
enige niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst, dan wel
bij deelneming aan een opstand tegen het wettig gezag;
opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die
bij de verzekering belang heeft.
Aanspraak op een uitkering
De aanvraag moet aan Avéro Achmea verzonden zijn binnen
24 uur na het tijdstip van overlijden van de verzekerde. Van
deze bepaling kan door Avéro Achmea ontheffing verleend
worden, indien door belanghebbende ten genoegen van
Avéro Achmea aannemelijk wordt gemaakt, dat het niet
mogelijk was de aanvraag tijdig in te dienen.
De bewijslast aangaande feiten, waarop de aanspraak op
een extra uitkering gevestigd is, berust op de aanvrager.
Avéro Achmea kan van de aanvrager vorderen, dat een door
haar aan te wijzen arts onmiddellijk in staat wordt gesteld tot
een zodanig in- of uitwendig onderzoek van het stoffelijk
overschot van de verzekerde als Avéro Achmea nodig zal
achten om zekerheid te hebben dat er van een ongeval
sprake is.
Onverminderd het vorenstaande is Avéro Achmea niet tot het
doen van de extra uitkering verplicht, indien Avéro Achmea
niet binnen 6 maanden na de datum waarop het ongeval is
geschied van dit gebeuren in kennis is gesteld.

DEEL 7
Voorwaarden verzorging
Art. 1

Begripsomschrijving
Onder verzorger wordt verstaan degene van wiens leven de
premiebetaling mede afhankelijk is.

Art. 2

Aanvang en beëindiging van het risico
Het risico uit deze aanvullende dekking vangt gelijktijdig aan
met de bijbehorende levensverzekering, maar niet eerder dan
de ingangsdatum van de betreffende dekking. De dekking
eindigt bij beëindiging van de bijbehorende levensverzekering, wanneer de premiebetaling eindigt of op de
overeengekomen einddatum.

Art. 3

Slotuitkering
Wanneer voor de bijbehorende levensverzekering een slotuitkering van toepassing is, zoals omschreven in artikel 13 van
de Algemene Voorwaarden, worden voor het bepalen van de
slotuitkering de premies voor deze aanvullende dekking
buiten beschouwing gelaten.
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