Bijzondere voorwaarden model 0110: Verzekeringsduur onbepaalde tijd

In afwijking van de polisvoorwaarden, geldt ten aanzien van duur en einde van de verzekering het
volgende:
1.
1.1

Aanvullende begripsomschrijving:
Hoofdpremievervaldatum: de dag waarop de verschuldigde premie jaarlijks wordt
vastgesteld.

2.
2.1.

Duur en einde van de verzekering
Geldigheidsduur
De verzekering is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.2.
2.2.1.
a.

Einde van de verzekering:
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door ondertekenaars:
op de vermelde hoofdpremievervaldatum die op het polisblad staat, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee maanden;
binnen een maand nadat een gebeurtenis die voor ondertekenaars tot een uitkeringsverplichting
kan leiden, door verzekerde aan ondertekenaars is gemeld of nadat ondertekenaars een
uitkering krachtens de verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na
de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging
verband houdt met het opzet van een verzekerde ondertekenaars te misleiden, dan wel sprake
is van bedrog, misleiding of toerekenbare niet-nakoming van uit de polisvoorwaarden
voortvloeiende verplichtingen, alsmede indien de verzekerde naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;
indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt
of weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of
weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien ondertekenaars
verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag zonder succes tot betaling van de
vervolgpremie hebben aangemaand onder de vermelding van de gevolgen van het uitblijven van
betaling. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval
van niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief;
binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld
met het opzet ondertekenaars te misleiden dan wel ondertekenaars de verzekering bij kennis
van de ware stand van zaken niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum.

b.

c.

d.
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2.2.2.
a.
b.

c.

d.

e.

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer:
op iedere gewenste datum met inachtneming van een opzegtermijn van een maand;
binnen een maand nadat een gebeurtenis die voor ondertekenaars tot een uitkeringsverplichting
kan leiden, door verzekerde aan ondertekenaars is gemeld of nadat ondertekenaars een
uitkering krachtens de verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na
de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;
binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van ondertekenaars, houdende
een wijziging van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of
verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke
mededeling van ondertekenaars ingaat (zij het niet eerder dan dertig dagen na de datum van
dagtekening van bedoelde mededeling);
tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin
geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen een maand na het verstrijken van
laatstgenoemd verzekeringsjaar;
binnen twee maanden nadat ondertekenaars tegenover verzekeringnemer een beroep op de
niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering hebben gedaan.
De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan
op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.

