Niet-rokersverklaring
Heeft de verzekerde nooit gerookt? Of is de verzekerde gestopt met roken? Dan kun je misschien een korting
krijgen op je premie. Daarvoor hebben we een niet-rokersverklaring van de verzekerde nodig. Het is belangrijk
dat je de verklaring naar waarheid invult en ondertekent. Is de verzekerde een andere persoon? Dan onder
tekent hij of zij deze verklaring ook. Met deze verklaring stellen we vast of je een niet-rokerskorting krijgt.

Je gegevens
Naam verzekeringnemer													
Naam verzekerde																
Geboortedatum verzekerde											
Polisnummer																		

Je verklaart
Hierbij verklaar je dat de verzekerde:
• niet rookt* en geen andere nicotinehoudende middelen** gebruikt, en
• in de afgelopen 24 maanden niet heeft gerookt of andere nicotinehoudende middelen heeft gebruikt.
Ook verklaar je dat je op de hoogte bent van de meldingsplicht. Deze plicht betekent dat je ons direct moet laten weten
dat de verzekerde (opnieuw) rookt. Dat moet je schriftelijk doen. We zorgen er dan voor dat de niet-rokerskorting vervalt.
De korting vervalt vanaf het moment dat de verzekerde (opnieuw) is gaan roken. Of vanaf het moment dat de verzekerde
nicotinehoudende middelen is gaan gebruiken.
Blijkt na overlijden van verzekerde dat je ten onrechte een niet-rokerskorting hebt gekregen? Omdat deze verklaring niet
naar waarheid is ingevuld en ondertekend. Of je de meldingsplicht niet bent nagekomen? Dan keren we geen bedrag uit.
Of we keren 25% minder uit.
We kunnen je tijdens de looptijd van de verzekering nog een keer vragen om een niet-rokersverklaring. Hierin bevestig je
dan dat je niet (opnieuw) bent gaan met roken. Ook kunnen we de verzekerde laten testen op de aanwezigheid van
afbraakproducten van nicotine.
Ondertekening
Onderteken het formulier en stuur dit per e-mail naar orv@nn.nl. Of per post naar:
Nationale-Nederlanden
T.a.v. Team Overlijdensrisicoverzekeringen
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
Datum 																					
Plaats																						
Handtekening verzekeringnemer 								
Handtekening (mede)verzekerde									
* Bijvoorbeeld sigaretten, shag, pijp of sigaar
** Bijvoorbeeld nicotinehoudende pleisters, kauwgom, tabletten, inhaler of elektronische sigaretten

