Voorwaarden
FBTO Uitvaartverzekering

Uitvaartverzkering
fbto.nl

Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Maatschappij
Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer van Koophandelnummer 08077009 in
dezen handelend onder de handelsnaam FBTO. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Verzekeringnemer
Degene met wie de maatschappij de verzekeringsovereenkomst is aangegaan of diens rechtsopvolger.

Verzekerde
Degene, op wiens leven de verzekering is gesloten.

Begunstigde
Degene, aan wie de uitkering moet geschieden.

Premievervaldatum
De ingangsdatum of een datum die een geheel aantal betalingstermijnen na de ingangsdatum ligt.

Polisverjaardag
Iedere datum die een vol jaar of meer volle jaren ligt na de op de polis vermelde ingangsdatum
van de verzekering.

Premie
Het vanaf de ingangsdatum verschuldigde bedrag ter betaling van de verzekering. De premie is
verschuldigd tot de einddatum van de verzekering of tot de einddatum premiebetaling indien deze
laatste op de polis is vermeld. Na overlijden van de verzekerde(n) is geen premie meer verschuldigd.

Verzekerd bedrag
Het op de polis verzekerde kapitaal.

Euro of €
Euro’s

De verzekeringnemer
De verzekeringnemer oefent de rechten uit, die hij krachtens deze verzekering heeft.
Indien er voor een verzekering meerdere verzekeringnemers zijn, dan kunnen zij genoemde rechten
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slechts gezamenlijk uitoefenen. De meerdere verzekeringnemers worden hierna verzekeringnemer
genoemd.

Grondslag der verzekering
Als grondslag voor de verzekeringsovereenkomst gelden de door verzekeringnemer en verzekerde verstrekte gegevens op het aanvraag- of deelnameformulier en/of op andere (medische)
verklaringen.
Elke betaling op grond van deze verzekeringsovereenkomst geschiedt in euro’s. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Nederlands Recht.
Blijkt de verzekeringsovereenkomst gesloten te zijn op grond van onjuiste of onvolledige opgaven
of is er sprake van verzwijging, dan is de verzekering vernietigbaar.

Geldigheidsgebied
Deze verzekeringsovereenkomst is van kracht in de gehele wereld.

Aanvang van de verzekering
De overeenkomst treedt in werking op de in de polis genoemde ingangsdatum.
Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met deze verzekering, dan heeft hij het recht na
ontvangst van de polis deze binnen 30 dagen te retourneren.

Uitkering
Indien een verzekerd bedrag opeisbaar is geworden en nadat de stukken waardoor ten genoegen
van de maatschappij bewezen wordt dat en aan wie uitgekeerd moet worden in het bezit van de
maatschappij zijn gekomen, keert de maatschappij terstond uit.
Bij de uitbetaling worden achterstallige premies en verschuldigde intrest verrekend.
De maatschappij heeft het recht de eerder genoemde bewijsstukken als haar eigendom te behouden.
De maatschappij vergoedt geen intrest over uitkeringen die geschieden na de datum van opeisbaarheid waarvan de betaling is vertraagd ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van haar wil.

Afkoop
De verzekeringnemer heeft, na inlevering van de polis, zolang de verzekerde in leven is, het recht
de verzekering te beëindigen tegen uitkering van de afkoopwaarde.
Bij het verzoek tot afkoop houdt de maatschappij rekening met de fiscale regelgeving, geldend
op het moment van afkoop.
Op de afkoopwaarde worden de achterstallige premies, verschuldigde intrest en verschuldigde
belasting in mindering gebracht.
De afkoopwaarde wordt berekend volgens de bij de maatschappij gebruikelijke regels.

Premievrijmaking
De verzekeringnemer heeft het recht na inlevering van de polis de verzekering te verlagen tot een zodanig bedrag dat geen verdere premies meer verschuldigd zijn. De premievrije waarde moet tenminste € 453,78 bedragen. Indien de premievrije waarde lager
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is dan voornoemd bedrag, zal beëindiging van de verzekering plaatsvinden door afkoop.
De premievrije waarde wordt berekend volgens de bij de maatschappij gebruikelijke regels.

Begunstiging
In de omschrijving van de begunstiging wordt verstaan onder:
- echtgeno(o)t(e): de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner ten tijde van overlijden;
- kinderen: alle ten tijde van de opeisbaarheid van de verzekerde bedragen in leven zijnde wettige
en natuurlijke kinderen, een ieder gerechtigd voor een gelijk deel;
- erfgenamen: alle erfgenamen die wettig tot de nalatenschap geroepen zijn, een ieder gerechtigd
in de verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap.
Het uit hoofde van de verzekering door de maatschappij verschuldigde zal worden uitgekeerd aan
de daarvoor in de polis vermelde begunstigde(n).
Indien meer dan één begunstigde is aangewezen, komen hoger genummerde begunstigden eerst
in aanmerking, als alle lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden zijn of weigeren de
uitkering te aanvaarden.
Gelijkgenummerde begunstigden komen gezamenlijk in aanmerking.
Tenzij een begunstigde de begunstiging heeft aanvaard, gaat zijn recht niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, indien hij overlijdt voordat de uitkering waarvoor hij is aangewezen,
opeisbaar wordt.
Voorzover geen begunstigde is aangewezen, dan wel de aangewezen begunstigde ontbreekt of
uitkering weigert te aanvaarden, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer, casu quo zijn
erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel.
Indien twee of meer begunstigden gezamenlijk in aanmerking komen is de maatschappij slechts
gehouden tot uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting zonder in dat geval aansprakelijk
te zijn voor de wijze waarop de verdeling onderling plaatsvindt.

Wijziging en aanvaarding van de begunstiging en overdracht van
Rechten
De verzekeringnemer heeft het recht de begunstiging te wijzigen en alle voor hem uit de verzekering
voortvloeiende rechten aan een ander over te dragen, rekening houdend met de fiscale regelgeving.
De begunstigde heeft het recht de begunstiging met toestemming van de verzekeringnemer
te aanvaarden, waarna de verzekeringnemer de uit de polis voortvloeiende rechten slechts kan
uitoefenen met medewerking van de begunstigde die aanvaard heeft.
Geen van de in dit kopje omschreven handelingen noch enige andere handeling waarbij de verzekeringnemer aan een derde enig recht op de verzekering toekent, is tegenover de maatschappij
van kracht, voordat daarvan een door de maatschappij ondertekende en gedagtekende verklaring
op de polis is geplaatst.

Premiebetaling
De premies dienen op de blijkens de polis overeengekomen premievervaldatum aan de maatschappij te worden betaald. Indien de premie is verschuldigd over een termijn die korter is dan
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de overeengekomen betalingstermijn dan wordt deze premie naar evenredigheid van het aantal
dagen verlaagd.
De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd op de in de polis omschreven premievervaldatum.
Indien de premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum is voldaan, vervalt de verzekering
van rechtswege, tenzij recht bestaat op afkoop of op een premievrije verzekering.
Bestaat recht op afkoop, dan blijft de verzekering van kracht zolang zij waarde heeft, echter
niet langer dan gedurende een termijn van 6 maanden na de premievervaldatum van de eerste
onbetaalde premie.
In dit geval is de wettelijke intrest verschuldigd voor elke sinds de premievervaldatum tot aan de
dag van betaling verstreken maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand
wordt gerekend.
De verzekering heeft waarde zolang de afkoopwaarde, berekend als waren alle verschenen premies
voldaan, meer bedraagt dan de som van verschenen doch niet betaalde premies en verschuldigde
intrest.
Zodra de verzekering geen waarde meer heeft, vervalt zij van rechtswege.
Na afloop van de termijn van 6 maanden wordt de verzekering (zo zij nog waarde heeft) omgezet
in een premievrije verzekering, tenzij de verzekeringnemer binnen deze termijn schriftelijk aan
de maatschappij heeft verzocht de verzekering hetzij per een eerder tijdstip om te zetten in een
premievrije dan wel af te kopen hetzij de termijn van 6 maanden te verlengen; dit laatste uiterlijk
zolang de waarde dit toelaat.
Bestaat geen recht op afkoop doch wel op een premievrije verzekering dan wordt de verzekering
30 dagen na de premievervaldatum van de eerste onbetaalde premie van rechtswege gewijzigd
in een premievrije tot verminderde verzekerde bedragen of poliswaarden.
Bij omzetting in een premievrije verzekering of afkoop zijn de regels zoals die gelden voor afkoop
en premievrijmaking van toepassing.
Van verval of premievrijmaking wordt de verzekeringnemer schriftelijk in kennis gesteld onder
vermelding (ingeval van premievrijmaking) tot welk bedrag de verzekering is verminderd.

Wet persoonsregistraties
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. De
gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier
vindt u ook het van toepassing zijnde privacyreglement. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook
gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs
op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij FBTO via info@fbto.nl.

Bijzondere risico’s
Het recht op uitkering van de verzekerde bedragen vervalt indien de verzekerde overlijdt:
* tijdens of tengevolge van enige niet-Nederlandse krijgs of gewapende dienst;
* tengevolge van zelfdoding of poging tot zelfdoding binnen 2 jaar na aanvang of na verhoging
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van de verzekering of na het opnieuw van kracht worden van de verzekering;
* door opzet of grove schuld van de begunstigde voorzover de uitkering deze begunstigde ten
goede zou komen;
* tengevolge van atoomkernreacties of uitstraling van radioactieve stoffen, tenzij deze zijn
opgetreden bij geneeskundige behandeling;
* tengevolge van een ongeval verband houdende met zijn deelneming aan de lucht of ruimtevaart
tenzij de verzekerde hieraan uitsluitend heeft deelgenomen als:
- gewoon passagier;
- zweef, sport, privé of zakenvlieger in het bezit van de daartoe vereiste bevoegdheid;
- bemanningslid in dienst bij een onderneming voor de burgerluchtvaart.
In de hierboven genoemde gevallen keert de maatschappij de afkoopwaarde van de verzekering
uit. Echter als er sprake is van opzet of grove schuld van de begunstigde voorzover de uitkering
deze begunstigde ten goede zou komen, keert de maatschappij niet uit.
Indien de verzekering overlijdensrisico dekt, worden bij overlijden van de verzekerde niet de verzekerde bedragen doch de afkoopwaarden aan de begunstigde uitgekeerd, indien het overlijden
van de verzekerde het direct gevolg is van gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending als militair
of als ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst, naar een gebied
buiten Nederland in het kader van operaties, uitgevoerd door of onder toezicht van volkenrechtelijke organisaties.
Echter indien de verzekering is meeverbonden tot zekerheid voor de aflossing van een woningfinanciering, dan worden de verzekerde bedragen wel uitgekeerd.

Beperking terrorisme-risico
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen,
en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het ‘terrorismerisico’ is de schadevergoeding beperkt tot de uitkering zoals
omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Onder schade wordt in dit verband verstaan: arbeidsongeschiktheid of overlijden.
Onder schadevergoeding wordt in dit verband verstaan: gehele of gedeeltelijke vrijstelling van
premiebetaling uit hoofde van meeverzekering van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid of
uitkering van een som. De schade moet binnen 2 jaar gemeld zijn bij de maatschappij.
De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V.
Het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. is als bijlage bij deze voorwaarden gevoegd.

Actieve oorlogstoestand
Als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden kunnen één of
meer relevante artikelen van de Noodwet Financieel Verkeer van kracht worden. Is dit het geval,
dan zal gehandeld worden overeenkomstig het op grond van die wet door de Minister van Financiën bepaalde.
7

Gratis kinderdekking
Wanneer 1 van de ouders een uitvaartverzekering heeft bij FBTO, dan zijn maximaal vier kinderen
die jonger zijn dan 18 jaar, gratis meeverzekerd via de FBTO Uitvaartverzekering.
- Kinderen tot 3 jaar zijn gratis meeverzekerd tot een uitkering van € 1.000,-.
- Kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd tot een uitkering van € 2.000,-.
Zijn de ouders lager verzekerd dan € 1.000,- (bij kinderen tot 3 jaar) of € 2.000,- (bij kinderen van
3 tot 18 jaar) op hun FBTO Uitvaartverzekering, dan wordt maximaal dit (lagere) bedrag uitgekeerd.
Bovendien geldt dat als beide ouders een FBTO Uitvaartverzekering hebben, er bij overlijden van het
kind ten hoogste € 2.000,- wordt uitgekeerd, rekening houdend met gestelde in voorgaande alinea.

Verval van rechten
Alle uitkeringen die niet binnen 5 jaar nadat zij opeisbaar zijn geworden door de gerechtigde zijn
opgevraagd, alsmede periodieke uitkeringen die gedurende 5 achtereenvolgende jaren niet zijn
ingevorderd, vervallen aan de maatschappij, tenzij de maatschappij om redenen van billijkheid
anders beslist.

Duplicaatpolis
Duplicaatpolissen worden slechts afgegeven onder door de maatschappij te stellen voorwaarden.
Door het afgeven van een duplicaatpolis is de oorspronkelijke polis vervallen.

Kosten en belastingen
Alle kosten, welke na het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst ter uitvoering daarvan
moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de verzekeringnemer dan wel van degene(n) aan
wie de uitkering geschiedt.
Alle belastingen geheven of te heffen op enig uit te keren bedrag, komen voor rekening van de
verzekeringnemer, dan wel degene(n) aan wie de uitkering geschiedt.
Deze kosten en belastingen worden, voor zover zij door de maatschappij zijn betaald, aan de
genoemde belanghebbenden in rekening gebracht.

Wijziging van premie en/of voorwaarden (en bloc bepaling)
Lid 1

Lid 2
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De maatschappij stelt de tarieven vast volgens welke premies worden berekend. Zij
is bevoegd deze tarieven in bepaalde gevallen en bloc, dat wil zeggen groepsgewijs,
te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden.
Indien verzekeringsvoorschriften of bijzondere omstandigheden daartoe naar het
oordeel van de maatschappij aanleiding geven, heeft de maatschappij het recht de
voor de verzekering geldende tarieven en voorwaarden van de reeds bestaande
verzekeringen en bloc te wijzigen. Het gaat hierbij om nieuwe omstandigheden
die - indien ze reeds op de ingangsdatum aanwezig waren geweest- meebrengen
dat de maatschappij de verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben
aangeboden.
Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:
- de premie is niet langer voldoende om het toegenomen risico te dekken;
- overheidsmaatregelen zoals wetswijzigingen;

-

Lid 3

Lid 4

Lid 5
Lid 6
Lid 7

Lid 8

het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT
een wijziging van de (rente)winstdeling, rekenrente, actuariële grondslagen,
beheerskostenstijgingen in verband met beleggingen en/of administratie,
systeemwijzigingen en productharmonisatie.
Een en bloc aanpassing van tarieven en/of voorwaarden geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op dat deel van de verzekering waarvoor de premies
en/of koopsommen reeds zijn betaald vóór de ingangsdatum van die aanpassing.
De mogelijkheid tot aanpassing via de en bloc bepaling, draagt ertoe bij dat de
maatschappij ook in vorenbedoelde omstandigheden aan zijn verplichtingen naar
alle polishouders kan blijven voldoen. Daarbij is ook van belang dat de aanpassingen bedrijfsmatig op een efficiënte en kostenbewuste wijze kunnen worden
uitgevoerd.
In het tarief zit een opslag voor kosten. Ook kunnen kosten in rekening worden
gebracht voor op verzoek van de verzekeringnemer uitgevoerde handelingen
die voortvloeien uit deze polisvoorwaarden. De maatschappij heeft het recht de
kosten te wijzigen en andere kosten in rekening te brengen voor handelingen die
voortvloeien uit deze polisvoorwaarden. Indien deze kosten afgeleid worden van de
waarde van de verzekering, dan wordt de totale waarde in aanmerking genomen.
Daarnaast kan de maatschappij kosten in rekening brengen bij een op verzoek
van de verzekeringnemer aangebrachte wijziging waarin de polisvoorwaarden
niet voorzien.
De gewijzigde tarieven en/of voorwaarden treden in werking vanaf een door de
maatschappij te bepalen datum.
Indien de en bloc bepaling wordt toegepast, bericht de maatschappij u tenminste
31 dagen van tevoren schriftelijk over de voorgenomen wijziging.
Indien u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden of tarieven, en deze wijzigingen zijn in uw nadeel, dan kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen binnen
31 dagen vanaf de datum waarop de wijziging aan u ter kennis is gebracht. De
opzeggingsmogelijkheid geldt niet indien deze door de overheid is voorgeschreven.
Indien de op de betreffende verzekering van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan een eventuele afkoopwaarde worden uitgekeerd of worden overgedragen
naar een andere verzekeraar, of kan de verzekering premievrij worden voortgezet,
indien de verzekering dit toelaat.
Heeft de maatschappij vóór de hiervoor genoemde dag geen mededeling van de
verzekeringnemer ontvangen, dan wordt deze geacht met de wijziging te hebben
ingestemd.
Indien u een klacht heeft over de toepassing van de en bloc bepaling, kunt u een
klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

9

Geschillen en klachtenbehandeling
Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen
die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen worden voorgelegd aan
ieder van de navolgende instanties:
- De Klantenman van FBTO
- Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 - 355 22 48
kifid.nl
Daarnaast kunnen eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel van andere overeenkomsten die daar van het gevolg
zijn, ook worden voorgelegd aan de rechter.

Onvoorziene gevallen
In gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de maatschappij.

Kennisgeving
Voor schriftelijke kennisgevingen aan een bij een verzekeringsovereenkomst belanghebbende, kan
de maatschappij volstaan met de verzending van een niet aangetekende brief aan diens laatste aan
de maatschappij bekende adres. Van de verzending van een dergelijke brief strekt de aanwezigheid
van de kopie ten kantore van de maatschappij tot volledig bewijs.
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Wij hebben deze brochure
met zorg samengesteld. Druken zetfouten in deze brochure
zijn onder voorbehoud. Voor
de vaststelling van de rechten
en verplichtingen tussen u en
FBTO zijn de polisvoorwaarden bepalend. Wij actualiseren
onze brochures regelmatig;
de nieuwe brochures komen
in dat geval in plaats van de
oude brochures.

Meer weten?
U kunt op verschillende manieren extra
informatie aanvragen of uw vraag stellen.
Internet fbto.nl
E-mail info@fbto.nl

975 13 09

De verzekeringsvoorwaarden geven de rechten en verplichtingen weer. Als u niet tevreden bent over de polis, heeft u de
mogelijkheid de verzekeringsovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na ingangsdatum te beëindigen.
Als u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij FBTO, afdeling Relatiebeheer,
Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden.
FBTO is een handelsnaam van Achmea Pensioenen en Levensverkeringen N.V., K.v.K. 08077009, Geregistreerd bij de AFM.

