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Begripsomschrijving 

 

Artikel1  

In het pollsblad en in deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met de maatschappij heeft gesloten 
of diens rechtsopvolger;  

2. verzekerde: degene op wiens leven de verzekering is gesloten;  

3. maatschappij: Onder “we” of “de maatschappij” wordt verstaan Klaverblad Levensverzekering 
N.V., gevestigd aan de Bisonspoor 3002, 3605 LT Maarssen, Postbus 542, 3800 AM Amersfoort, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27117921 en in 
het register financieel dienstverleners van de AFM onder vergunning nummer 1200418.  

4. begunstigde: degene aan wie de uitkering van een verzekerd bedrag dient te geschieden;  

5. echtgenoot of echtgenote: de echtgenoot of echtgenote ten tijde van het opeisbaar worden van 
een verzekerd bedrag;  

6. kinderen: alle ten tijde van het opeisbaar worden van een verzekerd bedrag in leven zijnde wettige 
kinderen, ieder gerechtigd voor een gelijk deel;  

7. erfgenamen: alle erfgenamen die krachtens testamentaire erfstelling of, bij gebrek daaraan, 
krachtens de wet tot de nalatenschap geroepen zijn, ieder gerechtigd In verhouding tot zijn aandeel in 
de nalatenschap.  

 

Grondslag  

 

Artikel 2  

De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan de maatschappij verstrekte inlichtingen en 
gedane verklaringen vormen tezamen met het eventuele keuringsrapport de grondslag van de 
verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee een geheel uit te maken. Verzwijging, alsmede 
onjuiste of onvolledige beantwoording van door de maatschappij gestelde vragen zullen voor de 
maatschappij uitsluitend dan geen aanleiding vormen zich op de nietigheid van de verzekering te 
beroepen, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde aantoont dat niet tegen beter 
weten in is gehandeld en de verzwegen of onjuist voorgestelde feiten van geen belang waren voor de 
beoordeling van het risico.     De maatschappij heeft het recht om, in plaats van zich op nietigheid van 
de verzekering te beroepen, de verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot de 
ingangsdatum te wijzigen in een verzekeringsovereenkomst op voor haar, wegens het alsnog 
gebleken risico, aanvaardbare voorwaarden.  

 

Premiebetaling 

 

Artikel 3  



1. De premie, die bij vooruitbetaling verschuldigd is, dient uiterlijk binnen 30 dagen, nadat zij 
verschuldigd geworden is, te worden voldaan.  

2. Indien de premie niet binnen 30 dagen, nadat zij verschuldigd geworden is, is voldaan, vervalt de 
verzekering van rechtswege, tenzij de verzekering blijkens het polisblad afkoopbaar is of premievrij 
kan worden voortgezet, mits de verzekering een afkoopwaarde of premievrije waarde heeft.  

3. Indien de verzekering blijkens het polisblad afkoopbaar is en ook afkoopwaarde heeft, blijft de 
verzekering ook na de in lid 2 genoemde periode van 30 dagen ongewijzigd van kracht, zolang de 
afkoopwaarde, berekend als ware de verschuldigde premie voldaan, hoger Is dan de som van de 
achterstallige premie en de daarover verschuldigde rente, doch niet langer dan gedurende zes 
maanden na de datum waarop de premie verschuldigd is geworden; de rente wordt met ingang van de 
dag waarop de premie verschuldigd werd, berekend met inachtneming van het krachtens het 
Burgerlijk Wetboek vastgestelde rentepercentage bij vertraging in het betalen van een geldbedrag (de 
z.g. wettelijke rente).   

Zolang de verzekering nog ongewijzigd van kracht is, heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid de 
verschuldigde premie, vermeerderd met de verschuldigde rente, alsnog te voldoen. 

Indien de verzekeringnemer geen gebruik van deze mogelijk maakt, zet de maatschappij de 
verzekering premievrij voort.  

4. Indien blijkens het polisblad geen recht op afkoop bestaat, maar wel op premievrije voortzetting, en 
de verzekering ook een premievrije waarde heeft, zet de maatschappij de verzekering premievrij voort.  

5. Met betrekking tot dit artikel is het bepaalde in artikel 8 van toepassing.  

 

Bijzondere risico’s 

 

Artikel 4  

1. Indien de verzekering het risico van overlijden dekt, is de maatschappij niet tot uitkering  van het 
verzekerde bedrag gehouden indien de verzekerde overlijdt tengevolge van:  

a. oorlogshandelingen, terwijl verzekerde in een andere dan Nederlandse krijgs- of 
gewapende dienst Is;  

b. een ongeval, verband houdend met zijn deelneming aan het luchtverkeer als invlieger of 
proefvlieger, dan wel als militair, die niet als passagier aan boord is;  

c. zelfmoord of poging daartoe, gepleegd binnen twee jaar na de ingangsdatum van de 
verzekering;  

d. opzet of voorwaardelijke opzet van een begunstigde, voor zover de uitkering de 
begunstigde ten goede zou komen.  

2. Mits de verzekering ten tijde van het overtijden van de verzekerde een afkoopwaarde heeft, keert 
de maatschappij in de gevallen genoemd in lid 1 a t/m c deze afkoopwaarde uit.  

 

Regeling bij oorlog 

 

Artikel 5  



1.Indien de verzekering het risico van overtijden dekt, zullen van het tijdstip af, waarop in de toekomst 
in het Koninkrijk der Nederlanden een actieve oorlogstoestand intreedt, de navolgende beperkingen 
gelden:  

a. de verzekerde bedragen bij overlijden zullen zijn teruggebracht tot 90% van de op dat 
tijdstip bij deze polis verzekerde bedragen bij overlijden; 

b. de premievrije bedragen zullen zijn verminderd met 10% van de op dat tijdstip bij deze 
polis verzekerde bedragen bij overlijden; 

c. de afkoopwaarden zullen in dezelfde verhouding als de premievrije bedragen zijn 
verminderd. 

2. Het bepaalde in lid 1 wordt geacht niet in werking te zijn getreden, indien binnen 6 maanden na 
beëindiging van de actieve oorlogstoestand in het Koninkrijk, doch uiterlijk bij het opeisbaar worden 
van enig bij deze polis verzekerd bedrag resp. bij premievrijmaking of afkoop, ten genoegen van de 
maatschappij wordt aangetoond dat de verzekerde op het in de aanvang van dat lid vermelde tijdstip 
en verder tijdens de gehele duur van de actieve oorlogstoestand verblijf hield in een of meer andere 
landen dan het Koninkrijk, welke gedurende die tijd niet in oorlog waren en op wier grondgebied 
gedurende die tijd geen oorlogshandelingen plaatsvonden. 

3. De maatschappij zal uiterlijk 9 maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve 
oorlogstoestand is beëindigd, op de groep polissen, waarop deze of in hoofdlijnen daarmee 
overeenstemmende molestbepalingen in werking zijn getreden, de reeds ingehouden kortingen alsnog 
geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of 
gedeeltelijk laten vervallen, een en ander voor zover de aan het einde van bedoeld boekjaar 
berekende waarde van de gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat tijdstip van de op rekening 
van de oorlog te stellen extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt. 

4. De aanwezigheid, zomede de tijdstippen van intreding en beëindiging van een actieve 
oorlogstoestand, als bedoeld in lid 1, zullen bindend worden vastgesteld door de Verzekeringskamer. 

 

Begunstiging 

 

Artikel 6 

1. De uitkering van een opeisbaar geworden verzekerd bedrag geschiedt aan de begunstigde, mits 
deze ten tijde van het opeisbaar worden in leven is.               Indien meer dan een begunstigde is 
aangewezen, geschiedt de uitkering aan de eerstgenoemde begunstigde, mits deze ten tijde van het 
opeisbaar worden in leven is; indien dit niet geval is, geschiedt de uitkering aan de tweede genoemde 
begunstigde, mits deze ten tijde van het opeisbaar worden in leven is en zo vervolgens. 

2. Indien meerdere begunstigden gezamenlijk zijn aangewezen, geschiedt de uitkering aan die 
begunstigden, die ten tijde van het opeisbaar worden van de uitkering in leven zijn, en wel in een 
bedrag tegen gezamenlijke kwijting. 

3. Indien de uitkering in termijnen geschiedt, is het in de voorgaande leden bepaalde op elke termijn 
afzonderlijk van toepassing. 

4. De verzekeringnemer is gerechtigd de begunstiging, zolang de verzekerde in leven is, te wijzigen 
tenzij de begunstigde met schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer schriftelijk aan de 
maatschappij heeft medegedeeld de begunstiging te aanvaarden; na aanvaarding kan de 
verzekeringnemer zijn rechten uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiend slechts met schriftelijke 
toestemming van die begunstigde uitoefenden. 

5. Indien een begunstigde de begunstiging niet overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde heeft 
aanvaard, gaan zijn rechten, zolang een verzekerd bedrag niet opeisbaar is, niet over op zijn 
erfgenamen of rechtverkrijgenden. 



 

Uitkering 

 

Artikel 7 

1. Zo spoedig mogelijk nadat de polis en de overige stukken, waaruit ten genoegen van de 
maatschappij blijkt dat het verzekerde bedrag opeisbaar is en wie de begunstigde is, in het bezit van 
de maatschappij zijn gekomen, keert de maatschappij het verzekerde bedrag aan de begunstigde uit. 

2. Op de uitkering worden eventuele achterstallige premies en verschuldigde rente in mindering 
gebracht. 

3. Indien een recht op premierestitutie ontstaat, geschiedt uitkering van de te restitueren premies 
overeenkomstig het in lid 1 bepaalde. 

4. Bij overlijden van de verzekerde in het 1e levensjaar wordt maximaal € 1.500,- uitgekeerd. 

 

Afkoop, premievrijmaking 

 

Artikel 8 

1. Indien de verzekering blijkens het polisblad afkoopbaar is resp. premievrij kan worden voortgezet, 
heeft de verzekeringnemer gedurende het leven van de verzekerde, het recht de verzekering door de 
maatschappij te doen afkopen resp. premievrij te doen maken, waaronder wordt verstaan het in stand 
houden van de verzekering zonder verdere premiebetaling maar met verlaagde verzekerde bedragen. 

2. De afkoopwaarde en de premievrije verzekerde bedragen worden volgens de bij de maatschappij 
geldende regels vastgesteld. 

3. Op de afkoopwaarde worden eventuele achterstallige premies en daarover verschuldigde rente in 
mindering gebracht. 

4. Indien de verzekeringnemer premievrijmaking verlangt worden alvorens daartoe over te gaan, eerst 
eventuele achterstallige premies en daarover verschuldigde rente door gedeeltelijke afkoop 
verrekend. 

 

Overdracht 

 

Artikel 9 

De verzekeringnemer kan, onder schriftelijke mededeling aan de maatschappij, zijn rechten aan een 
ander overdragen. 

 

Verval 

 

Artikel 10 

Alle vorderingen op de maatschappij die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien, vervallen vijf 
jaar na het opeisbaar worden. 



 

Duplicaatpolis 

 

Artikel 11 

Indien de verzekeringnemer ten genoegen van de maatschappij aannemelijk maakt dat de polis 
verloren is gegaan, kan de maatschappij op door haar te stellen voorwaarden een nieuwe polis 
afgeven. Hierdoor komt de oorspronkelijke polis te vervallen. 

 

Belastingen 

 

Artikel 12 

Belastingen op premies of uitkeringen komen niet voor rekening van de maatschappij. 

 

Mededelingen 

 

Artikel 13 

De maatschappij richt mededelingen aan de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde aan 
het laatste haar bekende adres van de betrokkene. 

 

Aanvullende voorwaarden 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing, indien en voor zover zulks op het polisblad staat 
vermeld. 

 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 14 

Begrip arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 14a 

1. Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door medisch 
vast te stellen gevolgen van een ongeval en/of een ziekte voor tenminste het percentage, dat 
ingevolge de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW) tot een uitkering leidt, ongeschikt is tot het 
verrichten van de 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. 

 

2. Niet als arbeidsongeschiktheid wordt beschouwd; 



a. de arbeidsongeschiktheid die is ingetreden voor de 17e verjaardag van de verzekerde, 
noch de toeneming daarvan; 

b. de arbeidsongeschiktheid c.q. de toeneming daarvan die is ingetreden op of na de 60e 
verjaardag van de verzekerde. 

 

Omvang van de dekking 

 

Artikel 14b 

1. De maatschappij verleent vrijstelling van premiebetaling met ingang van de premievervaldag 
volgend op de dag waarop bij verzekerde gedurende een onafgebroken periode van 365 dagen 
sprake is van arbeidsongeschiktheid, mits de arbeidsongeschiktheid op die dag meer dan 65% 
bedraagt. Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar met tussenpozen van minder dan een 
maand opvolgen, worden samengeteld. 

2. De vrijstelling van premiebetaling eindigt met ingang van de premievervaldag volgend op de dag 
waarop de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde 65% of minder bedraagt, of waarop de 
verzekerde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

 

Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 14c 

1. De mate van de arbeidsongeschiktheid en de periode waarvoor deze zal gelden, worden door de 
maatschappij aan de hand van de gegevens van door haar aan te wijzen deskundigen vastgesteld. 

2. Indien echter uit een toekenningsbeslissing van de instantie die belast is met de uitvoering van de 
Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO), of een soortgelijke wet, blijkt wat het percentage arbeidsongeschiktheid op uitsluitend 
medische gronden is, wordt dit percentage door de maatschappij als juist aanvaard, zulks met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 14a. 

 

Premiebetaling 

 

Artikel 14d 

Indien vrijstelling van premiebetaling verleend is, wordt de premie, die zonder deze vrijstelling 
verschuldigd zou zijn geweest, geacht op de vervaldag(en) te zijn betaald. 

 

Uitsluitingen 

 

Artikel 14 e 

Geen vrijstelling van premiebetaling wordt verleend indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, 
bevorderd of verergerd: 

a. door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de vrijstelling of uitkering 
belanghebbende of door poging tot zelfmoord van de verzekerde; 



b. door overmatig gebruik van alcohol en/of door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, 
verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift; 

c. hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer of muiterij. 
De 6 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 Arrondissementsrechtsbank te Den Haag is gedeponeerd; 

d. door, dan wel verband houdende met atoomkernreacties en de daarbij ontstane 
splitsingsproducten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij een op de 
verzekerde toegepaste medische behandeling; 

e. door ziekten of afwijkingen, die reeds voor het ingaan van de verzekering bestonden of 
klachten veroorzaakten, terwijl de verzekeringnemer en/of de verzekerde daarvan op dat 
tijdstip kennis droeg, doch deze niet aan de maatschappij of een door haar ingeschakelde 
deskundige heeft medegedeeld. 

 

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 14f 

1. De verzekerde is verplicht in het geval van arbeidsongeschiktheid: 

a. 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; 

b. binnen 6 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid aan de maatschappij 
mededeling te doen van zijn arbeidsongeschiktheid; 

c. zich desgevraagd op kosten van de maatschappij door een door de maatschappij 
aangewezen arts te doen onderzoeken resp. zich voor onderzoek te doen opnemen in 
een ziekenhuis en aan deze arts alle gewenste inlichtingen te verstrekken; 

d. alle door de maatschappij nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen 
verstrekken aan de maatschappij 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 en/of de 
uitkering van belang zijn; 

e. de maatschappij terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk 
herstel; 

f. voor vertrek naar het buitenland tijdig overleg te plegen met de maatschappij; 

g. zich te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van de maatschappij 
worden geschaad. 

2. De verzekeringnemer is gehouden de hierboven sub b, d, e en f genoemde verplichtingen, indien 
en voor zover de verzekerde daaraan niet heeft voldaan of heeft kunnen voldoen, na te komen voor 
zover zulks in zijn vermogen ligt en zich in het sub g genoemde geval te onthouden van de daarin 
genoemde handelingen. 

3. Geen recht op vrijstelling van premiebetaling bestaat indien de verzekerde of de verzekeringnemer 
een of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de 
maatschappij heeft geschaad. 

 

Wijziging van premie en/of voorwaarden 



 

Artikel 14g 

1. De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen van 
aanvullende verzekeringen van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en bloc te wijzigen. 
Behoort deze verzekering daartoe dan is de maatschappij gerechtigd de premie en/of de voorwaarden 
van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen 
datum. De maatschappij doet van de voorgenomen herziening mededeling. 

2. De verzekeringnemer heeft het recht een dergelijke wijziging te weigeren. Indien de 
verzekeringnemer dit binnen 30 dagen na de in lid 1 bedoelde datum schriftelijk aan de maatschappij 
heeft medegedeeld, vervalt deze aanvullende verzekering per de in lid 1 bedoelde datum. 

3. Heeft de maatschappij binnen 30 dagen van de verzekeringnemer geen mededeling in de zin van 
lid 2 ontvangen, dan wordt deze geacht in de wijziging te hebben toegestemd. 

 

Wijziging van het risico 

 

Artikel 14h 

De verzekeringnemer is verplicht op straffe van verlies van het recht op premievrijstelling terstond de 
maatschappij schriftelijk kennis te geven wanneer: 

a. de verzekerde zijn beroep, als in het polisblad is omschreven, wijzigt of als de daaraan 
verbonden bezigheden dan wel de werkzaamheden een verandering ondergaan; 

b. de verzekerde voor langer dan 2 maanden naar het buitenland vertrekt; 
c. de verzekerde, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk 

heeft opgehouden een beroep uit te oefenen. 

De maatschappij heeft het recht, indien zich een van de genoemde gevallen voordoet, andere 
voorwaarden te stellen, de premie te herzien, of deze aanvullende verzekering te beëindigen met 
restitutie van de premie over de nog niet verschenen termijn. 

 

Premie-indexering 

 

Artikel 15 

Begrip indexering 

  

Artikel 15a 

De premie voor deze verzekering wordt per elke hoofdpremievervaldag verhoogd volgens het door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. De nieuw 
vastgestelde premie zal tenminste gelijk zijn aan de per de voorgaande vervaldatum verschuldigde 
premie. Premieverhogingen worden - rekening houdend met de bereikte leeftijd van de verzekerde en 
de resterende looptijd van de verzekering - aangewend tot verhoging van het verzekerd kapitaal. 

 

Recht tot weigering 

 



Artikel 15b 

De verzekeringnemer heeft het recht de indexering te weigeren, mits hij dit uiterlijk 30 dagen na de 
betreffende hoofdpremievervaldatum aan de maatschappij meedeelt. 

 

Verval recht op toepassing 

 

Artikel 15c 

Het recht op indexering vervalt: 

- indien indexatie voor de tweede maal geweigerd wordt; 
- zodra krachtens artikel 14 van deze voorwaarden premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid is verleend; 
- zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft; 
- bij achterstand van premiebetaling. 

 

Rentestandkorting (RK) 

Artikel 16 

 

Toekenning 

 

Artikel 16a 

Afhankelijk van het in de maand voor afsluiten c.q. prolongatie geldende t-rendement wordt, conform 
onderstaande tabel, een kontante rentestandskorting toegekend over de premie exclusief opgeslagen 
en aanvullende premies. 

 

 

 



Voor elk vol jaar dat een kapitaal op de premievervaldatum reeds verzekerd is – doch                  
maximaal voor de met 10 jaar verminderde duur van de verzekering – wordt de daarop van toepassing 
zijnde korting samengesteld verhoogd met het in de navolgende tabel vermelde percentage. 

 

 

Aanwending 

 

Artikel 16b 

1. De rentestandskorting wordt aangewend tot vermindering van de verschuldigde premie.              
Bedraagt de korting meer dan 75% van de in totaal verschuldigde premie, dan wordt het meerdere 
evenwel -rekening houdend met de bereikte leeftijd van de verzekerde en de resterende looptijd van 
de verzekering- aangewend tot verhoging van het verzekerd kapitaal. 

2. Mits de wens daartoe op het aanvraagformulier is aangenomen, wordt in afwijking van het in lid 1 
bepaalde gedurende de gehele looptijd van de verzekering de totale korting voor kapitaalsverhoging 
aangewend. 

3. Is krachtens artikel 14 premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid verleend, dan wordt de 
rentestandskorting aangewend tot verhoging van het verzekerd kapitaal onder toepassing van de bij 
de maatschappij gebruikelijke voorwaarden en tarieven voor kandidaten met een soortgelijke 
gezondheidstoestand en een zelfde leeftijd als verzekerde. 

 

Vrijstelling betaling laatste premie (VBLP) 

 

Artikel 17 

Er bestaat recht op (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van de laatste jaarpremie conform 
navolgend schema. 
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