ADDENDUM
Algemene verzekeringsvoorwaarden
TAf personal
overlijdensrisicoverzekering

QL 06-2010

Dit addendum betreft een aanvulling op de polisvoorwaarden
QL 06-2010 zoals omschreven in artikel 1 van die
polisvoorwaarden onder ’addendum’. Bij strijdigheid tussen
de polisvoorwaarden en de bepalingen in dit addendum,
prevaleren de bepalingen in dit addendum.

ARTIKEL 15
Wijziging in nummering: artikel 15.1 t/m 15.4 wijzigt in
15.2 t/m 15.5
Artikel 15.1 wordt nieuw toegevoegd:

ARTIKEL 11

15.1 C
 orrespondentie aan de verzekeringnemer(s),
verzekerde(n) en begunstigde(n) zal uitsluitend in het
Nederlands geschieden.

Artikel 11 wordt in haar geheel vervangen door:
11. verhaal van kosten en belasting

ARTIKEL 22

11.1	De medische keuringskosten komen voor rekening van
de verzekeringnemer indien de kandidaat-verzekerde
na een medische keuring zonder extra uitsluitingen
of opslagen geaccepteerd kan worden doch de
verzekeringnemer of de verzekerde hiervan afziet. Onder
deze kosten vallen ook de kosten die worden gemaakt
voor geneeskundig onderzoek in verband met het in
kracht herstellen van de verzekering.

Artikel 22.1 wordt vervangen door:

22.1 O
 p deze verzekering is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen betreffende de overeenkomst
zijn onderworpen aan de uitspraak van de in Nederland
bevoegde rechter.

11.2	De verzekeraar heeft het recht alle belastingen en
heffingen, met uitzondering van het bepaalde in
artikel 11.3, met betrekking tot deze verzekering,
die de verzekeringnemer van overheidswege
verschuldigd is danwel waarvoor de verzekeraar een
wettelijke inhoudingsplicht heeft voor rekening van de
verzekeringnemer te laten komen. Dit kan onder andere
geschieden door inhouding op het uit te keren bedrag.
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11.3	Indien en voor zover de verzekeraar tot uitkering is
gehouden dan zal/zullen de begunstigde(n) uitsluitend
en alleen in Nederland belastingplichtig zijn. Mogelijke
(belasting)heffingen in dit verband in het buitenland
komen voor rekening van de verzekeraar.

