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Inleiding

Deze inleiding is bedoeld om in het kort duidelijk te maken waarvoor deze verzekering is. De inleiding hoort zelf niet bij 
de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave.

Waarvoor zijn deze voorwaarden?

U hebt een overlijdensrisicoverzekering bij Florius. Deze speciale voorwaarden horen bij uw overlijdensrisico
verzekering. Maar let op: bij uw overlijdensrisicoverzekering horen ook de Gemeenschappelijke voorwaarden 
 levensverzekering van Florius. Om u aan de voorwaarden te kunnen houden, is het nodig dat u ze kent en begrijpt. 
Lees beide voorwaarden daarom helemaal. Begrijpt u iets niet? Vraagt u ons dan om uitleg.

Wat is het doel van de  overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u voorkomen dat u financiële problemen krijgt als bijvoorbeeld uw partner 
overlijdt. Als hij of zij overlijdt, dan krijgt u een bedrag uit de overlijdensrisicoverzekering. Zodat u bijvoorbeeld uw 
 hypotheek kunt blijven betalen. U kunt ook voorkomen dat uw partner of uw kind financiële problemen krijgen als u 
overlijdt. Dan krijgen uw partner of uw kind een bedrag uit de overlijdensrisicoverzekering.

Hoe werkt de overlijdensrisicoverzekering?

U betaalt premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Als de verzekerde overlijdt, betalen wij een bedrag. U spreekt 
van tevoren met ons af hoe hoog dat bedrag is en wie het bedrag krijgt.
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 1 Florius en ABN AMRO 
Levensverzekering N.V.

  U hebt een verzekering afgesloten bij Florius. Florius is 
een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep 
B.V.  Florius heeft van ABN AMRO Levensverzekering 
N.V. toe stemming om namens haar deze verzekering 
af te sluiten en uit te voeren. Florius is als ‘gevolmach
tigd agent’ geregistreerd bij de Autoriteit Financiële 
 Markten (AFM).

  Florius is dus niet de verzekeraar. De verzekeraar is 
ABN AMRO Levensverzekering N.V. Leest u in deze 
voorwaarden ‘wij’ of ‘ons’? Dan bedoelen wij daarmee 
ABN AMRO Levensverzekering N.V. 

 2 Voor wie zijn deze voorwaarden?
  Deze voorwaarden zijn voor de volgende personen.
  –  Voor de persoon of personen, instelling of onderne

ming die de verzekering heeft of hebben afgesloten. 
Deze persoon, personen, instelling of onderneming 
noemen wij in de rest van de voorwaarden ‘u’. 

  –  Voor de personen die een uitkering kunnen krijgen 
met de verzekering.

  –  Voor de verzekerde of verzekerden. U sluit deze 
verzekering af op iemands leven. Die persoon is 
de verzekerde. Op de polis staat wie dit is. Als in 
deze voorwaarden iets staat over de verzekerde, 
bedoelen wij alle verzekerden.

 3 Welke voorwaarden gelden voor deze 
verzekering?

  Voor deze verzekering gelden de volgende voorwaarden.
  –  De Speciale voorwaarden die u nu leest.
  –  De Gemeenschappelijke voorwaarden levens

verzekering van Florius.

  Staat er in de Gemeenschappelijke voorwaarden iets 
wat tegenstrijdig is met de voorwaarden die u nu 
leest? Dan geldt wat er staat in de voorwaarden die u 
nu leest.

 
  Staat er op uw polis of in de clausules bij uw polis 

iets wat tegenstrijdig is met de voorwaarden die u nu 
leest? Dan geldt wat er op uw polis of in die clausules 
staat.

  Voor deze verzekering geldt het Nederlandse recht.

 4 Wanneer betalen wij?
  Met deze verzekering betalen wij een bedrag als een 

verzekerde overlijdt voor de einddatum van deze verze
kering. De einddatum staat op de polis. Houdt u of een 
verzekerde zich niet aan de voorwaarden? Dan betalen 
wij minder of niets.

 5 Hoeveel betalen wij?
  U spreekt van tevoren met ons af hoeveel wij betalen 

als een verzekerde overlijdt. Op uw polis of in de polis
bijlage staat het bedrag dat wij dan betalen. 

 6 Aan wie betalen wij?
  U spreekt met ons af wie de uitkering krijgt. Uw keuze 

staat op de polis. In de Gemeenschappelijke voor
waarden levensverzekering leest u meer over wie de 
uitkering krijgt.

 7 Wanneer stopt de verzekering?
  De verzekering stopt direct nadat een verzekerde is 

overleden. Leven alle verzekerden nog op de eind
datum? Dan stopt de verzekering op de einddatum.

 8 Wat mag u wel en niet veranderen?
  In de Gemeenschappelijke voorwaarden levensverze

kering staat wat u aan deze verzekering mag verande
ren en wat niet. Daarnaast gelden de volgende regels.

  a  U mag de verzekering stoppen

    U mag de verzekering stoppen. Als u de verzekering 
stopt, krijgt u daarvoor geen geld van ons. U hoeft 
geen premie meer te betalen vanaf het moment dat 
de verzekering stopt. De premie die u te veel hebt 
betaald, krijgt u van ons terug. Let op: u krijgt de 
premie niet terug als u ons wilde misleiden.

  b  U mag niet stoppen met premie betalen terwijl 

de verzekering doorloopt

    U kunt niet stoppen met premie betalen en deze 
verzekering toch houden. Als u geen premie meer 
wilt betalen, moet u de verzekering stoppen.

  c  U mag soms het bedrag veranderen dat wij betalen

    U hebt met ons afgesproken hoeveel wij betalen 
als een verzekerde overlijdt. Daalt dat bedrag bij 
uw verzekering ieder jaar automatisch? Dan mag u 
dit bedrag niet veranderen. Blijft het bedrag bij uw 
verzekering hetzelfde? Dan kunt u ons vragen het 
bedrag te veranderen. U moet dit aan ons vragen in 
een brief. Wij moeten deze brief hebben uiterlijk één 
maand voordat u de volgende premie moet betalen. 
Maar let op: als u dit bedrag verhoogt, mogen wij 
een medische verklaring van de verzekerden vragen. 
Wij verhogen het bedrag dan alleen als wij akkoord 
zijn met die verklaring.

    Voldoet uw verhoging aan de regels hieronder? 
Dan vragen wij geen medische verklaring.

   –  U verhoogt het bedrag maximaal één keer per jaar.
   –  Het bedrag is na deze verandering maximaal 15% 

hoger dan het bedrag daarvóór was.
   –  Het bedrag is na deze verandering maximaal twee 

keer zo hoog als het was aan het begin van de 
verzekering.
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   –  De verzekerden zijn nog geen 60 jaar.
   –  U verhoogt het bedrag minstens één keer per 

vijf jaar.
   –  Bij het begin van de verzekering hebben wij geen 

speciale afspraken met u gemaakt.

 9 Premie betalen
  Voor deze verzekering betaalt u minimaal € 60, per 

jaar. In de Gemeenschappelijke voorwaarden levens
verzekering leest u hoe u dit bedrag betaalt.

 10 Krijgt u korting omdat de verzekerden 
niet roken?

  Staat op uw polis of het clausuleblad dat u het tarief 
voor nietrokers betaalt? Dan krijgt u korting op de 
premie omdat de verzekerden niet roken. U krijgt deze 
korting alleen als u en alle verzekerden zich aan de 
regels hieronder houden.

  –  De verzekerde heeft bij het begin van de verzekering 
verklaard dat hij niet rookt en dat hij de twee jaar 
daarvóór niet gerookt heeft. En dat hij in die twee 
jaar ook niets anders met nicotine heeft gebruikt. 
Bijvoorbeeld nicotinekauwgum of nicotinepleisters.

    Het kan ook zijn dat de verzekerde dit niet verklaard 
heeft bij het begin van de verzekering, maar later. 
Dat moet hij gedaan hebben met een brief met een 
handtekening. Staat daarin dat hij niet rookt en dat 
hij in de twee jaar voordat hij deze brief schreef niet 
 gerookt heeft? En dat hij in die twee jaar ook niets 
anders met nicotine heeft gebruikt? Dan krijgt u de 
korting vanaf de dag waarop u de volgende premie 
moet betalen. Wij moeten de brief dan uiterlijk één 
maand voor deze datum hebben.

  –  U en de verzekerde moeten het meteen aan ons la
ten weten als de verzekerde begint met roken. U en 
de verzekerde moeten het ons ook meteen laten 
weten als de verzekerde iets anders met nicotine 
gaat gebruiken. Dat moet met een brief. Wij  mogen 
dan de premie veranderen, of het bedrag dat wij 
betalen als de verzekerde overlijdt. Wij mogen de 
premie of het bedrag veranderen vanaf de dag 
waarop u de volgende premie moet betalen.

    Hebben wij de premie of het bedrag veranderd? 
Dan kunt u de korting pas weer krijgen als de ver
zekerde opnieuw twee jaar lang niet heeft gerookt, 
en twee jaar lang ook niets anders met nicotine 
gebruikt heeft. Dan moeten wij weer een brief 
krijgen met een handtekening van de verzekerde. 
Daarin moet staan dat hij niet rookt en dat hij in de 
twee jaar voordat hij deze brief schreef niet gerookt 
heeft. En dat hij in die twee jaar ook niets anders 
met nicotine heeft gebruikt. Dan krijgt u de korting 
weer vanaf de dag waarop u de volgende premie 

moet betalen. Wij moeten de brief dan uiterlijk één 
maand voor deze datum hebben.

  –  Krijgt u korting op de premie en overlijdt de ver
zekerde? En blijkt daarna dat u geen recht had op 
die korting? En dat u of de verzekerde ons hierover 
geen brief gestuurd hebt? Dan betalen wij maar 
60% van het bedrag dat wij volgens de polis moeten 
betalen.

 11 Voorlopige dekking

  a Wanneer begint de voorlopige dekking?

    Zodra wij het aanvraagformulier voor deze over
lijdensrisicoverzekering volledig ingevuld hebben 
ontvangen, begint de voorlopige dekking van het 
risico op overlijden.

    Hebt u deze verzekering al eerder aangevraagd? 
En hebt u al voorlopige dekking gehad? Dan krijgt 
u niet nog een keer deze voorlopige dekking. De 
voorlopige dekking voor de opnieuw aangevraagde 
verzekering kan dan nooit beginnen.

  b  Uit welke onderdelen bestaat deze voorlopige 

dekking?

   Deze voorlopige dekking bestaat uit 2 onderdelen:
   –  een beperkte voorlopige dekking voor het risico 

op overlijden. Deze dekking is namelijk beperkt tot 
overlijden als gevolg van een ongeval; en

   –  een volledige voorlopige dekking voor het risico 
op overlijden.

    Tussen het ontvangen en onze goedkeuring van de 
aanvraag voor deze verzekering, is het overlijdens
risico alleen verzekerd bij een ongeval. Dan geldt 
dus de beperkte voorlopige dekking. 

    Hebben wij de aanvraag voor de verzekering goed
gekeurd? Dan geldt de volledige voorlopige dekking.

  c Bij wiens overlijden betalen wij?

    Wij betalen als één van de verzekerden is overleden. 
Wij betalen maar één keer het bedrag.

  d Wanneer stopt de voorlopige dekking?

   De voorlopige dekking stopt: 
   –  Op de ingangsdatum van de aangevraagde verze

kering.
   –  Maar in ieder geval 3 maanden nadat wij de 

aanvraag voor de verzekering hebben ontvangen. 
Dus ook als de verzekering nog niet is ingegaan.

   –  Als één van de verzekerden is overleden.
   –  Als u de aanvraag voor de verzekering intrekt.
   –  Als wij u in een brief zeggen dat wij de aange

vraagde verzekering hebben afgekeurd.
   –  Als de Nederlandsche Bank zegt dat er een 

 actieve oorlogstoestand is in Nederland.
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  e  Wat verstaan wij onder een ongeval bij de 

beperkte voorlopige dekking?

    Onder ongeval verstaan wij: een gebeurtenis waar
bij de verzekerde lichamelijke verwondingen oploopt 
door iets wat van buiten komt. En wat de verzekerde 
niet had kunnen voorzien en niet had gewild. Verstik
king en verdrinking vallen daar ook onder.

    De beperkte voorlopige dekking geldt dus niet voor 
ziekten. Die dekking geldt ook niet als de verzekerde 
overlijdt aan de gevolgen van een operatie. Behalve 
als de operatie nodig is omdat de verzekerde een 
ongeval kreeg ná de aanvraag van de verzekering.

  f  Welk bedrag betalen wij bij de beperkte 

voorlopige dekking?

    Het bedrag dat wij betalen is beperkt. Wij betalen 
namelijk nooit meer dan € 200.000,. Als het bedrag 
dat u voor de verzekering heeft aangevraagd lager is 
dan € 200.000, dan betalen wij dat lagere bedrag.

  g  Welk bedrag betalen wij bij de volledige 

voorlopige dekking?

    Het bedrag dat wij betalen is gelijk aan het bedrag 
dat u voor de verzekering heeft aangevraagd.

  h Wanneer betalen wij niet?

    Wij betalen niet als de verzekerde direct of niet 
direct overlijdt als gevolg van:

   –  opzet, grove schuld of verregaande roekeloosheid 
van de verzekerde of iemand anders die belang 
heeft bij de dekking.

     Onder opzet, schuld of roekeloosheid verstaan 
wij ook: zelfdoding, vrijwillige verminkingen, over
matig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen 
(behalve op medisch voorschrift), verwondingen 
die te maken hebben met een gevecht (behalve 
bij wettige zelfverdediging), weddenschappen en 
uitdagingen;

   –  (atoom)kernreacties (behalve voor medische 
doeleinden);

   –  oproer, burgeroorlog, oorlogsdaden, oorlogsmaat
regelen, oorlogstoestand of andere acties van 
leger of politie in de ruimste zin.

     Het maakt niet uit of Nederland tot de oorlog
voerende mogendheden behoort en ook niet of er 
oorlog werd verklaard of niet.

  i Wanneer betalen wij ook niet?

    Bij de beperkte voorlopige dekking betalen wij ook 
niet als de verzekerde overlijdt tijdens het uitoefe
nen van een bepaald beroep, sport of hobby. Het 
gaat om de volgende beroepen, sporten of hobby’s:

   –  explosieven en mijnopruimingswerkers (inclusief 
springstofspecialisten, monteurs en chauffeurs 
van ladingen explosieven);

   –  militaire vliegers en inzittenden van militaire 
vliegtuigen, helikopters (ook burgerluchtvaart) en 
ultralight vliegtuigen (ook burgerluchtvaart);

   –  instructeurs van experimentele vliegtuigen en 
parachutisten;

   –  bestuurders en inzittenden van vliegtuigen voor 
reclamedoeleinden, met of zonder reclamesleep;

   –  duikers en kikvorsmannen;
   –  ondergrondse mijnwerkers;
   –  brandweerlieden;
   –  oorlogsjournalisten en/of –fotografen;
   –  stuntmannen, met of zonder motor of vliegtuig;
   –  circusartiesten;
   –  bergbeklimmers en berggidsen;
   –  auto en motorcoureurs.

  j  Mogen wij informatie opvragen na overlijden van 

de verzekerde?

    De verzekerde moet het aanvraagformulier onder
tekenen. De verzekerde geeft ons daarmee een 
machtiging om informatie op te vragen bij zijn/haar 
arts.

    Overlijdt de verzekerde tijdens de periode van de 
voorlopige dekking? En willen wij van de arts van de 
verzekerde informatie hebben? Dan mag onze me
disch adviseur dat opvragen. Onze medisch adviseur 
mag alle informatie opvragen die wij nodig vinden.
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