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Artikel 1 Verklaring van begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
Nationale-Nederlanden:
Nationale-Nederlanden Levensverzekering
Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam (Nederland).

Artikel 2 Basis van de verzekeringen
De verzekering is gebaseerd op de opgaven die de
verzekeringnemer en de verzekerde voor het sluiten van
de verzekering hebben gedaan.

Artikel 3 Aanvang risicodekking
De verzekering van een pensioen begint op de datum
waarop de verzekerde dat pensioen verwerft. Dit staat
in het pensioenreglement. Het risico is verzekerd vanaf
die datum.
Andere verzekeringen beginnen op de datum die de
verzekeringnemer en Nationale-Nederlanden hebben
afgesproken. Het risico is verzekerd vanaf die datum.

Artikel 4 Overlijdensrisico tijdens/als gevolg van
niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst
1. Als de verzekering overlijdensrisico dekt en de
verzekerde overlijdt tijdens of als gevolg van nietNederlandse krijgs- of gewapende dienst, vindt geen
uitkering plaats.
2. Als volgens Nationale-Nederlanden het in lid 1
bepaalde van toepassing is, is de verzekeringnemer
en/of de begunstigde verplicht te bewijzen dat
het overlijden niet geheel of gedeeltelijk, direct of
indirect het gevolg is van niet-Nederlandse krijgs- of
gewapende dienst.

Artikel 5 Overlijdensrisico tijdens actieve oorlogs
toestand in Nederland
1. Als de verzekering overlijdensrisico dekt en er in
Nederland sprake is van een actieve oorlogstoestand,
worden de verzekerde bedragen die niet uitsluitend
bij leven van de verzekerde tot uitkering komen,
teruggebracht tot 90% van de bedragen die op dat
tijdstip verzekerd zijn.
2. De bepalingen in lid 1 van dit artikel treden niet in
werking, als de verzekerde, binnen zes maanden
na het einde van de actieve oorlogstoestand in
Nederland, aantoont dat hij/zij bij de start en tijdens
de gehele duur van de actieve oorlogstoestand
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verbleef in een of meer andere landen die in die tijd
niet in oorlog waren en waar in die tijd geen oorlogs
handelingen plaatsvonden. De verzekerde moet
dit uiterlijk doen op het moment dat de verzekerde
bedragen opeisbaar worden, een periodieke
uitkering ingaat of bij afkoop. Nationale-Nederlanden
beoordeelt of de bewijsstukken voldoende zijn.
3. Uiterlijk negen maanden na het einde van het boek
jaar waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd,
betaalt Nationale-Nederlanden de kortingen die zij
al heeft ingehouden, alsnog geheel of gedeeltelijk
uit. De kortingen die voor de toekomst zijn opgelegd,
laat Nationale-Nederlanden dan alsnog geheel of
gedeeltelijk vervallen. Nationale-Nederlanden doet dit
voor de groep verzekeringen waarvoor de bepalingen
in lid 1 in werking zijn getreden, of verzekeringen
waarvoor molestbepalingen van kracht zijn geworden
die op hoofdlijnen hiermee vergelijkbaar zijn.
Bij het uitbetalen/laten vervallen van de kortingen
houdt Nationale-Nederlanden rekening met de totale
waarde op dat tijdstip van extra-sterfteverliezen
onder deze groep verzekerden, die toe te schrijven
zijn aan de oorlog.
Het uitbetalen en laten vervallen vindt plaats voor
zover de waarde van de gezamenlijke kortingen,
berekend aan het einde van dit boekjaar, hoger is
dan de waarde van de extra-sterfteverliezen.
4. De Nederlandsche Bank stelt de tijdstippen vast
waarop een actieve oorlogstoestand in Nederland is
begonnen en is geëindigd. Deze uitspraak is bindend.

Artikel 6 Overlijden als gevolg van molest
1. Onder molest wordt een gewapend conflict, burger
oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of
muiterij verstaan.
Als een verzekerde overlijdt tijdens één of meer van
de hiervoor genoemde omstandigheden van molest,
is er geen recht op een uitkering.
Het in dit lid bepaalde geldt ook als de verzekerde
uiterlijk 6 maanden na een situatie van molest
overlijdt en het overlijden van de verzekerde geheel of
gedeeltelijk, direct of indirect een gevolg is van de in
dit lid genoemde omstandigheden van molest.
2. Als volgens Nationale-Nederlanden het in lid 1
bepaalde van toepassing is, is de verzekeringnemer
en/of de begunstigde verplicht te bewijzen dat het
overlijden niet geheel of gedeeltelijk, direct of indirect
het gevolg is van molest.
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Artikel 7 Premiebetaling en betalingsachterstand
1. Alle premies die voor de verzekering zijn verschuldigd,
moeten op de vervaldag zijn betaald aan NationaleNederlanden.
2. Nationale-Nederlanden heeft het recht de
verzekerden in te lichten als er sprake is van achter
stand in de betaling van de premies die de pensioen
opbouw in gevaar brengt. Nationale-Nederlanden
hanteert als uitgangspunt dat verzekerden worden
geïnformeerd uiterlijk vijf maanden nadat er
achterstand is ontstaan.
3. Als de premie niet wordt betaald, vervallen de
verzekeringen drie maanden na de mededeling aan
de verzekerden.
4. Als een verzekerde in de periode gelegen tussen
de premievervaldatum en de datum waarop de
verzekeringen vervallen overlijdt en/of arbeids
ongeschikt wordt, dan is het uitgangspunt bij het
bepalen van de aanspraak van die verzekerde dat de
premie tijdig is betaald.

Artikel 8 Afkoop
1. Bij individuele afkoop van een klein pensioen aan de
pensioengerechtigde past Nationale-Nederlanden
sekseneutrale afkoopfactoren toe.

Artikel 9 Wijziging en begunstiging
1. De verzekeringnemer heeft het recht een andere
begunstigde aan te wijzen. Dit is niet mogelijk in
de situaties die hieronder zijn omschreven. Zonder
nadere overeenkomst met Nationale-Nederlanden
kan de verzekeringnemer geen andere wijziging
in de verzekering aanbrengen. Dit geldt ook voor
beëindiging van de verzekering.
2. Voor zover de verzekerde bedragen overeenkomen
met de toegezegde pensioenen, zijn de verzekerde,
zijn/haar (gewezen) partner en zijn/haar kinderen
begunstigde. Ditzelfde geldt voor uitkeringen ineens
als gevolg van fiscale bovenmatigheid van de
pensioenen.
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of overdragen. Zij kunnen geen handelingen
verrichten waardoor anderen dan de begunstigden
enige aanspraak kunnen maken op die rechten.
Deze overdracht is wel toegestaan door de
verzekeringnemer aan de verzekerde of aan de
gewezen partner als het gaat om zijn/haar pensioen.
3. Een toevoeging aan of wijziging van de verzekering
geldt alleen als Nationale-Nederlanden deze heeft
verwerkt in een bewijsstuk van de verzekering of deze
toevoeging/wijziging schriftelijk heeft bevestigd aan
de verzekeringnemer.
4. Het verzekerde partnerpensioen kan alleen worden
verminderd als dit voortvloeit uit de bestaande
pensioentoezegging. De aanspraak op partner
pensioen kan zonder toestemming van de partner
niet worden verminderd door een overeenkomst
tussen de verzekerde en Nationale-Nederlanden of
de verzekeringnemer.

Artikel 10 Uitkering van het pensioen
1. Als een verzekerde uitkering opeisbaar is geworden,
betaalt Nationale-Nederlanden het uit te keren
bedrag aan de begunstigde. Dit gebeurt zo
snel mogelijk nadat Nationale-Nederlanden de
documenten heeft ontvangen waardoor bewezen
wordt dat en aan wie zij moet uitkeren.
2. Elke betaling op grond van de verzekering vindt plaats
in Nederland.
3. Nationale-Nederlanden verstrekt bij ingang van een
periodieke uitkering aan de uitkeringsgerechtigde
een bewijsstuk van de aanspraken die de uitkerings
gerechtigde aan de verzekering kan ontlenen.
Eenzelfde bewijsstuk verstrekt NationaleNederlanden ook aan de gewezen partner van de
verzekerde die aanspraak heeft op pensioen.
4. Niet opgevorderde pensioentermijnen vervallen niet
zolang de pensioengerechtigde in leven is. In dit
kader wordt een kapitaaluitkering die bestemd is voor
aankoop van pensioen, op de expiratiedatum geacht
gebruikt te zijn voor pensioen(en) tegen de tarieven
die dan gelden. Dit zonder rekening te houden met
toepassing van individuele keuzemogelijkheden.

Voor het eventueel méér verzekerde is de
verzekeringnemer begunstigde. Uit een bewijsstuk
van de verzekering kan een andere begunstigde
blijken.
De verzekeringnemer, de verzekerden of de begun
stigden kunnen de rechten die uit de verzekeringen
voortvloeien niet afkopen, belenen, in pand geven
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Artikel 11 Financiering van de verzekering
1. De verzekering die gesloten is voor een pensioen
toezegging wordt gefinancierd door periodieke
betaling van een premie om het risico over de
betrokken periode te dekken.
2. Als verzekeringnemer de premiebetaling vermindert
of beëindigt en aan Nationale-Nederlanden meedeelt
dat hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid om
dit te doen vanwege een ingrijpende wijziging van
omstandigheden zijn de bepalingen van artikel 7 van
toepassing.

Artikel 12 Beëindiging partnerrelatie
Nationale-Nederlanden is bevoegd de partner van de
verzekerde op zijn/haar verzoek in te lichten over de
aanspraken die hij/zij aan de verzekering kan ontlenen
als zijn/haar relatie met de verzekerde eindigt.

Artikel 13 Bewijsstukken
Wanneer naar het oordeel van Nationale-Nederlanden
is aangetoond dat een bewijsstuk van de verzekering
verloren is gegaan, kan Nationale-Nederlanden een
duplicaat afgeven. Als dit gebeurt, heeft het oorspron
kelijke document geen waarde meer.

Artikel 14 Digitale documenten
Als documenten afwijken van de door NationaleNederlanden digitaal verstrekte documenten, geldt
als bewijs het door Nationale-Nederlanden verstrekte
digitale exemplaar. Dit is het exemplaar zoals dat
op de werkgever- en/of deelnemerportal staat of op
andere wijze door Nationale-Nederlanden digitaal is
verstrekt. Nationale-Nederlanden aanvaardt geen aan
sprakelijkheid als de verzekeringnemer, de verzekerings
adviseur of een ander zonder instemming en medeweten
van Nationale-Nederlanden de documenten wijzigt of
aanvult.
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Onder verzekeringsvoorschriften worden verstaan
publiekrechtelijke voorschriften. Hieronder vallen ook
de aanwijzingen van een toezichthouder, in welke
vorm dan ook.
Uitzonderlijke omstandigheden zijn omstandigheden:
waarop Nationale-Nederlanden geen invloed heeft,
en waarvan de gevolgen voor Nationale-Nederlanden
vergelijkbaar kunnen zijn met die van terrorisme of
oorlog, en waarvan een voortdurende ongewijzigde
dekking van het risico niet verantwoord is naar het
oordeel van Nationale-Nederlanden.
De bepaling geldt niet voor de rekenrente die
Nationale-Nederlanden toepast en de hoogte van de
beleggingsopbrengsten.
De gevolgen van indexering vallen niet onder
herziening van tarieven en/of voorwaarden.
2. Nationale-Nederlanden stelt de datum vast waarop
een dergelijke herziening ingaat.
3. Nationale-Nederlanden kondigt de voorgenomen
herziening vooraf aan. Wanneer andere mogelijk
heden redelijkerwijs ontbreken, gebeurt dit door
middel van een advertentie in een landelijk dagblad.
4. De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing
aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te
weigeren als deze aanpassing leidt tot premie
verhoging en/of beperking van de dekking. De
verzekeringnemer kan de aanpassing niet weigeren
voor de verzekering waarvoor geen verdere premies
meer zijn verschuldigd.
5. Wanneer de verzekeringnemer gebruik maakt van
het recht omschreven in lid 4, moet hij dit schriftelijk
aan Nationale-Nederlanden laten weten binnen één
maand na de herzieningsdatum zoals aangegeven in
lid 2.
De verzekeringen vervallen dan vanaf de datum van
herziening zoals aangegeven in lid 2.
6. Als de verzekeringnemer geen gebruik heeft gemaakt
van het recht omschreven in lid 4, wordt hij geacht in
te stemmen met de aanpassing. In dat geval wordt
de verzekering voortgezet onder de nieuwe tarieven
en/of voorwaarden.

Artikel 15 Herziening van de tarieven en/of
voorwaarden
1. Als naar het oordeel van Nationale-Nederlanden
verzekeringsvoorschriften of uitzonderlijke
omstandigheden daarvoor aanleiding geven, heeft
Nationale-Nederlanden het recht de tarieven en/of
voorwaarden die voor de verzekering gelden, en bloc
(groepsgewijs) te herzien.
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Artikel 16 Toepasselijk recht, klachtenregeling en
valuta

1141-40.1504

1. Op de verzekering en de rechtsverhoudingen die
daarmee samenhangen, is Nederlands recht van
toepassing.
2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op
de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van
deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd
aan de directie van Nationale-Nederlanden. Als een
belanghebbende het niet eens is met het oordeel van
Nationale-Nederlanden, kan hij/zij zich ook wenden
tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
in Den Haag. Als de belanghebbende geen gebruik
maakt van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden
kan hij/zij het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter.
3. Alle bedragen die op grond van de verzekeringen
verschuldigd zijn luiden in euro’s. Afwijkingen zijn
mogelijk indien dat uitdrukkelijk blijkt.
4. Alle geschillen die ontstaan in verband met de
verzekering en de rechtsverhoudingen die daarmee
samenhangen, worden uitsluitend berecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.
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