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1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
verzekeraar: REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar;
1.2
SNS Bank/geldgever: SNS Bank NV, gevestigd te Utrecht, handelende onder de naam SNS Bank, door wie (een)
hypothecaire geldlening(en) wordt (worden) verstrekt, alsmede haar (hun) rechtsopvolger(s);
1.3
verzekeringnemer(s): degene(n), die de verzekeringsovereenkomst heeft (hebben) gesloten, of diens (hun)
rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel;
1.4
verzekerde(n): degene(n), op wiens (wier) leven de verzekeringsovereenkomst is gesloten;
1.5
begunstigde(n): degene(n), aan wie het verzekerde bedrag moet worden uitgekeerd;
1.6
SNS Depothypotheek: een hypothecaire geldlening waaraan een desbetreffende levensverzekeringsovereenkomst
van verzekeraar is verbonden;
1.7
premie: het bedrag dat de verzekeringnemer(s) ingevolge de verzekeringsovereenkomst aan verzekeraar verschuldigd
is (zijn);
1.8
spaarpremie: dat gedeelte van de premie dat bestemd is om door verzekeraar te worden belegd op een
spaardeelrekening bij SNS Bank en/of in de beleggingsfondsen. De hoogte van de spaarpremie is het maandelijkse
bedrag dat benodigd is om, vermeerderd met rente, op de einddatum van de verzekeringsovereenkomst te leiden tot
een spaarsaldo gelijk aan het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Onder rente wordt verstaan de op het moment
van vaststelling geldende rente van de bijbehorende SNS Depothypotheek (contractrente);
1.9
verzekerde bedrag: het in de polis genoemde bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden van (één van) de
verzekerde(n) voor de einddatum van de verzekeringsovereenkomst; het spaar- en beleggingssaldo dat wordt
uitgekeerd op de einddatum van de verzekeringsovereenkomst als de verzekerde(n) in leven is (zijn). Als op geen enkel
moment gedurende de (maximale) looptijd gebruik wordt gemaakt van de beleggingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 11., is dit het in de polis genoemde verzekerde bedrag;
1.10 polisreserve: het spaar- en beleggingssaldo, vermeerderd met de voor de verzekering aanwezige reserve voor de
uitkering bij overlijden;
1.11 spaardeelrekening: een op naam van verzekeraar bij SNS Bank gestelde rekening waarop de spaarpremie en/of het
reeds opgebouwde spaar- en beleggingssaldo geheel of gedeeltelijk kan worden belegd;
1.12 spaarreserverekening: een op naam van verzekeraar bij SNS Bank gestelde rekening waarop het reeds opgebouwde
beleggingssaldo geheel of gedeeltelijk kan worden belegd tot de eerstvolgende rentecontinuatiedatum;
1.13 beleggingsfondsen: door verzekeraar aan te wijzen, door SNS Beleggingsfondsen N.V. gevoerde, aan Amsterdam
Exchanges genoteerde beleggingsfondsen waarop de spaarpremie en/of het reeds opgebouwde spaar- en
beleggingssaldo geheel of gedeeltelijk kan worden belegd;
1.14 spaarsaldo: het saldo van de spaardeelrekening op enig moment;
1.15 beleggingssaldo: het saldo van de spaarreserverekening en het saldo in de beleggingsfondsen op enig moment; het
saldo in de beleggingsfondsen wordt bepaald door het totaal van aandelen, berekend in vijf decimalen nauwkeurig,
vermenigvuldigd met de openingskoers, uitgedrukt in Nederlands courant;
1.16 afkoopwaarde: het spaar- en beleggingssaldo, waarbij het beleggingssaldo wordt verminderd met kosten zoals
bepaald in het prospectus;
1.17 looptijd: de periode van de in de polis vermelde ingangsdatum tot de bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst
overeengekomen einddatum;
1.18 maximale looptijd: de in lid 17. van dit artikel genoemde looptijd vermeerderd met tweederde daarvan;
1.19 prospectus: het prospectus met uitvoeringsbepalingen van SNS Beleggingsfondsen N.V.

2. Grondslag
2.1
Uitsluitend de schriftelijke verklaringen van de verzekeringnemer(s) en van de verzekerde(n) en de daarbij door of
namens hem (hen) overlegde stukken gelden als grondslag voor de verzekeringsovereenkomst. Feiten of
omstandigheden die in deze verklaringen niet zijn vermeld, worden geacht niet bekend te zijn bij verzekeraar.
2.2
Verzwijging of onjuiste opgave maken de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar; verzekeraar kan de
verzekeringsovereenkomst laten voortbestaan, nadat zij deze heeft aangepast aan de juiste gegevens.
3. Ingang verzekerde dekking
Het overlijdensrisico is door verzekeraar gedekt met ingang van de datum waarop de akte van de SNS Depothypotheek
passeert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Omvang verzekerde dekking
4.1
Verzekeraar keert, behoudens het bepaalde in de artikelen 5., 6., 7. en 8.4., het verzekerde bedrag bij overlijden van
(één van) de verzekerde(n) uit, waar, door welke oorzaak en onder welke omstandigheden dit overlijden ook mocht
plaatsvinden.
4.2
Bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst is reeds rekening gehouden met het recht van de verzekeringnemer(s)
om de looptijd van de verzekeringsovereenkomst te verlengen tot de in artikel 1.18. vermelde maximale looptijd.
4.3
Bij overlijden van (één van) de verzekerde(n) in de eerste helft van de maximale looptijd, vermeerderd met één dag en
afgerond in hele jaren naar boven, keert verzekeraar het verzekerde bedrag uit, doch ten minste 110% van de
polisreserve. Bij overlijden van (één van) de verzekerde(n) in de resterende maximale looptijd keert verzekeraar het
verzekerde bedrag uit, doch ten minste het spaar- en beleggingssaldo.
4.4
Bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de overeengekomen einddatum van de verzekeringsovereenkomst keert
verzekeraar het dan opgebouwde spaar- en beleggingssaldo uit. De uitvoeringsbepalingen in het prospectus zijn
hierbij van toepassing. Indien op geen enkel moment gedurende de (maximale) looptijd gebruik wordt gemaakt van
de beleggingsmogelijkheid, wordt op de overeengekomen einddatum van de verzekeringsovereenkomst het
verzekerde bedrag uitgekeerd.
4.5
Bij omzetting, inkorting of verlenging van de looptijd van de verzekeringsovereenkomst, zal verzekeraar een nieuw
polisblad/-aanhangsel uitreiken, met daarop vermeld, indien en voor zover van toepassing, de nieuwe verzekerde
bedragen.
5. Beperkingen
Na overlijden van (één van) de verzekerde(n) wordt niet het verzekerde bedrag uitgekeerd, doch de afkoopwaarde, berekend
per de dag voorafgaande aan het overlijden, indien:
5.1
het overlijden geschiedt tijdens of ten gevolge van krijgsdienst of gewapende dienst bij een andere mogendheid dan
het Koninkrijk der Nederlanden;
5.2
het overlijden het gevolg is van een ongeval de verzekerde met een luchtvaartuig overkomen, hetzij in de functie van
invlieger of proefvlieger voor een met de lucht- of ruimtevaart verband houdende onderneming, hetzij als militair,
tenzij hij de vlucht meemaakt uitsluitend om te worden vervoerd en zonder tot enige functie in het luchtvaartuig
verplicht te zijn, of tenzij hij behoort tot het reservepersoneel dat voor herhalingsoefeningen is opgeroepen;
5.3
het overlijden plaatsheeft door zelfdoding of ten gevolge van een poging daartoe, ongeacht de beweegredenen of
omstandigheden die deze handeling zouden kunnen verklaren, tenzij twee jaarpremies zijn voldaan en twee volle
jaren zijn verlopen sinds de ingang van de dekking.
6. Uitsluiting
Indien (één van) de verzekerde(n) overlijdt ten gevolge van opzet of grove schuld van een begunstigde, wordt niet het
verzekerde bedrag uitgekeerd, doch de afkoopwaarde.

7. Oorlogsrisico
7.1
Vanaf het tijdstip waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, zullen de verzekerde bedragen worden
teruggebracht tot 90%.
7.2
Het bepaalde in lid 1. van dit artikel wordt geacht niet in werking te zijn getreden, indien binnen zes maanden na
beëindiging van de actieve oorlogstoestand ten genoegen van verzekeraar wordt aangetoond dat de verzekerde op het
in de aanvang van dat lid vermelde tijdstip, en verder tijdens de gehele duur van de actieve oorlogstoestand, verblijf
hield in één of meer andere landen dan Nederland, welke gedurende die tijd niet in oorlog was (waren) en op wiens
(wier) grondgebied evenmin gedurende die tijd oorlogshandelingen plaatsvonden.
7.3
Verzekeraar zal, uiterlijk negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is
beëindigd, op de groep polissen waarop deze of in de hoofdlijnen daarmee overeenstemmende oorlogsbepalingen in
werking zijn getreden, de reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst
opgelegde kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk laten vervallen, één en ander voor zover de aan het einde van
bedoeld boekjaar berekende waarde der gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat tijdstip van de op rekening
van de oorlog te stellen extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt.
7.4
De aanwezigheid en de tijdstippen van intreding en beëindiging van een actieve oorlogstoestand als bedoeld in lid 1.
van dit artikel, zullen bindend worden vastgesteld door de Verzekeringskamer.
8. Niet-rokerstarief
Indien het niet-rokerstarief van toepassing is, geldt het volgende.
8.1
De verzekeringnemer(s) heeft (hebben) recht op de premie met het niet-rokerstarief indien:
8.1.1 de verzekerde(n) bij afsluiten van de verzekeringsovereenkomst verklaart (verklaren) ten minste twee
aaneengesloten jaren voor de aanvang van de verzekeringsovereenkomst niet te hebben gerookt;
8.1.2 de verzekerde(n) bij afsluiten van de verzekeringsovereenkomst verklaart (verklaren) in de twee jaren voor de
aanvang van de verzekeringsovereenkomst gestopt te zijn met roken;
8.1.3 er tijdens de (maximale) looptijd van de verzekeringsovereenkomst twee jaren verstreken zijn nadat de
verzekerde(n) gestopt is (zijn) met roken. De verzekeringnemer(s) dient (dienen) na afloop van deze periode
verzekeraar schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Het niet-rokerstarief zal per eerstkomende vervaldatum na
ontvangst van deze verklaring ingaan.
8.2
Indien de verzekeringsovereenkomst op twee verzekerden is gesloten ontstaat er alleen recht op het niet-rokerstarief
als op beide verzekerden lid 1. van dit artikel van toepassing is.
8.3
De verzekeringnemer(s) is (zijn) verplicht verzekeraar onmiddellijk schriftelijk melding te doen van het feit dat (één
van) de verzekerde(n) (opnieuw) met roken is (zijn) begonnen. Verzekeraar zal de premie aanpassen per de datum dat
(één van) de verzekerde(n) (opnieuw) met roken is (zijn) begonnen.
8.4
Indien na overlijden van (één van) de verzekerde(n) blijkt dat de verzekeringnemer(s) geen recht (meer) zou (zouden)
hebben gehad op het niet-rokerstarief en verzuimd heeft (hebben) verzekeraar daarvan schriftelijk in kennis te stellen,
zal de uitkering worden gereduceerd tot 75% van het verzekerde bedrag.
9. Premiebetaling
9.1
De premies zijn per jaar vooraf verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De premies dienen op de
premievervaldatum te zijn voldaan, ongeacht of een premienota is aangeboden.
9.2
Indien een premie niet op de premievervaldatum is voldaan, heeft verzekeraar het recht een achterstandsrente over
het bedrag van de achterstallige premie te berekenen waarvan het percentage gelijk is aan de contractrente van de
bijbehorende SNS Depothypotheek. De renteberekening vindt maandelijks plaats.
9.3
In het geval als omschreven in lid 2. van dit artikel, kan verzekeraar bovendien de overlijdensdekking schorsen en
vervolgens tot afkoop van de verzekeringsovereenkomst overgaan. De verzekeringnemer(s) en SNS Bank/de geldgever
zullen hiervan vooraf in kennis worden gesteld.
9.4
De verzekeringnemer(s) heeft (hebben) steeds de bevoegdheid éénmaal per polisjaar extra spaarpremie te betalen. De
verzekeringnemer(s) zal (zullen) hiervan een bevestiging ontvangen.

10. Belegging spaarpremie op de spaardeelrekening
10.1 De spaarpremie alsmede de daarop gekweekte rente worden door en op naam van verzekeraar belegd bij SNS Bank.
SNS Bank/de geldgever zal over het saldo van de spaardeelrekening een rentepercentage vergoeden, gelijk aan het op
dat moment geldende rentepercentage van de bijbehorende SNS Depothypotheek (contractrente). Indien op geen
enkel moment gedurende de (maximale) looptijd van de beleggingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 11. gebruik
wordt gemaakt, zal het spaarsaldo op de einddatum van de verzekeringsovereenkomst gelijk zijn aan het in de polis
genoemde verzekerde bedrag.
10.2 Gedurende de periode dat het saldo van de spaardeelrekening de (restant) hoofdsom van de bijbehorende SNS
Depothypotheek te boven gaat, zal SNS Bank/de geldgever over het saldo van de spaardeelrekening een rente
vergoeden, gelijk aan het contractrentepercentage, verminderd met 2,5.
11. Belegging spaarpremie in de beleggingsfondsen/op de spaarreserverekening
11.1 Verzekeraar is bevoegd om in opdracht van de verzekeringnemer(s) de spaarpremies geheel of gedeeltelijk te
beleggen in de beleggingsfondsen.
11.2 Verzekeraar is bevoegd om in opdracht van de verzekeringnemer(s) het reeds opgebouwde saldo op de
spaardeelrekening geheel of gedeeltelijk per de rentecontinuatiedatum te beleggen in de beleggingsfondsen.
11.3 Verzekeraar is bevoegd om in opdracht van de verzekeringnemer(s) de verdeling van reeds gedane beleggingen in de
beleggingsfondsen te wijzigen.
11.4 Verzekeraar is bevoegd om in opdracht van de verzekeringnemer(s) het reeds opgebouwde saldo in de
beleggingsfondsen geheel of gedeeltelijk per de rentecontinuatiedatum over te boeken naar de spaardeelrekening.
11.5 Verzekeraar is bevoegd om in opdracht van de verzekeringnemer(s) het reeds opgebouwde saldo in de beleggingsfondsen
geheel of gedeeltelijk over te boeken naar de spaarreserverekening. Het per de rentecontinuatiedatum aanwezige saldo op
de spaarreserverekening wordt per die datum automatisch overgeboekt naar de spaardeelrekening.
11.6 Verzekeraar is bevoegd om in opdracht van de verzekeringnemer(s) de verdeling van toekomstig te betalen
spaarpremies over de spaardeelrekening en de beleggingsfondsen te wijzigen.
11.7 Opdracht tot aankoop of verkoop van aandelen in beleggingsfondsen geschiedt na ontvangst van een schriftelijk
verzoek van de verzekeringnemer(s). De uitvoeringsbepalingen in het prospectus zijn hierbij van toepassing.
11.8 De rentevergoeding op de spaarreserverekening is gelijk aan de geldende tarieven op de geldmarkt.
11.9 Als op enig moment gedurende de (maximale) looptijd van de verzekeringsovereenkomst van de
beleggingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, keert verzekeraar bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de
overeengekomen einddatum het spaar- en beleggingssaldo uit.
11.10 Gedurende de periode dat het spaar- en beleggingssaldo de (restant) hoofdsom van de bijbehorende SNS
Depothypotheek te boven gaat, zal over het beleggingssaldo 0,025% per maand in rekening worden gebracht.
11.11 Het risico van belegging van de spaarpremies in de beleggingsfondsen en op de spaarreserverekening berust
uitsluitend bij de verzekeringnemer(s).
12. Spaarsaldo/beleggingssaldo
12.1 Het totale spaar- en beleggingssaldo is eigendom van verzekeraar en maakt deel uit van haar belegde vermogen. Op
dit belegde saldo heeft (hebben) de verzekeringnemer(s) geen aanspraken.
12.2 Jaarlijks wordt de waarde van het spaar- en beleggingssaldo per 31 december van het voorafgaande jaar schriftelijk
aan de verzekeringnemer(s) medegedeeld.
13. Wijziging SNS Depothypotheekrentepercentage/spaarpremie
13.1 De premie is samengesteld uit een spaargedeelte en een risicogedeelte, hierna te noemen risicopremie. Bij wijziging
van het rentepercentage van de bijbehorende SNS Depothypotheek blijft de risicopremie ongewijzigd.
13.2 Op de rentecontinuatiedatum van de bijbehorende SNS Depothypotheek wordt de spaarpremie herzien. De hoogte
van de spaarpremie wordt zodanig vastgesteld dat het spaar- en beleggingssaldo vermeerderd met de nog te betalen
spaarpremies, alsmede de daarop gekweekte rente leiden tot het bereiken van het in de polis genoemde verzekerde
bedrag op de einddatum. Indien op enig moment gedurende de (maximale) looptijd gebruik wordt gemaakt van de
beleggingsmogelijkheid, is het risico van een eventueel tekort aan spaar- en beleggingssaldo op de einddatum van de
verzekeringsovereenkomst voor rekening van de verzekeringnemer(s).

13.3

Indien de spaarpremie na wijziging van het rentepercentage van de bijbehorende SNS Depothypotheek of anderszins
op een negatief bedrag uitkomt, wordt de spaarpremie op nihil gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14. Beleggingsrisico
14.1 Verzekeraar is samen met de verzekeringnemer(s) hoofdelijk aansprakelijk en gehouden tot terugbetaling van de
verstrekte hypothecaire geldlening. Bij in leven zijn van de verzekerde(n) geldt deze hoofdelijke aansprakelijkheid tot
maximaal het spaar- en beleggingssaldo. Bij overlijden van (één van) de verzekerde(n) voor de einddatum van de
verzekeringsovereenkomst geldt deze hoofdelijke aansprakelijkheid tot maximaal het verzekerde bedrag bij
overlijden.
14.2 Verzekeraar zal steeds gerechtigd zijn om de door haar uit hoofde van deze verzekeringsovereenkomst verschuldigde
bedragen aan te wenden voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de krachtens de bijbehorende SNS Depothypotheek
geleende bedragen aan SNS Bank/de geldgever namens de verzekeringnemer(s). Verzekeraar zal dan gekweten zijn
ter zake van haar verplichtingen uit deze verzekeringsovereenkomst, al dan niet door middel van verrekening. De
verzekeringnemer(s) zal (zullen), op straffe van verval van zijn (hun) recht op uitkering uit hoofde van deze
verzekeringsovereenkomst, niet tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de verstrekte hypothecaire geldlening overgaan,
dan na verzekeraar bij aangetekende brief gedurende twee weken in de gelegenheid te hebben gesteld die
terugbetaling krachtens de in lid 1. van dit artikel bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid en tot het beloop daarvan
namens haar te verrichten.
15. Afkoop/premievrijmaking
15.1 De verzekeringnemer(s) heeft (hebben), met inachtneming van het bepaalde in lid 3. van dit artikel, het recht de
verzekeringsovereenkomst door opzegging te beëindigen; hij (zij) kan (kunnen) alsdan onder voorwaarde dat hij (zij)
de door verzekeraar verlangde stukken overlegt (overleggen), vorderen dat verzekeraar de verzekeringsovereenkomst
afkoopt.
15.2 Zoals bepaald in het prospectus, worden op het moment van afkoop van de verzekeringsovereenkomst kosten in
mindering gebracht op het saldo in de beleggingsfondsen.
15.3 Indien en zolang de verzekeringsovereenkomst verbonden is aan een SNS Depothypotheek, is afkoop uitsluitend
toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS Bank/de geldgever.
15.4 De verzekeringsovereenkomst kan, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SNS Bank/de geldgever, premievrij
worden gemaakt. De premievrije waarde zal steeds bestaan uit het spaar- en beleggingssaldo. Premievrijmaking is niet
mogelijk als de premievrije waarde op het moment van premievrijmaking lager zou zijn dan het daarvoor bij verzekeraar
gestelde minimum.
16. Verlenging looptijd
16.1 De verzekeringnemer(s) heeft (hebben) het recht om de looptijd van de verzekeringsovereenkomst te verlengen tot de
in artikel 1.18. vermelde maximale looptijd. Verlenging van de looptijd vindt uitsluitend plaats indien een schriftelijk
verzoek daartoe verzekeraar uiterlijk twee maanden voor de oorspronkelijke einddatum heeft bereikt.
16.2 Indien van de mogelijkheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, zal vanaf het moment bereiken van de
oorspronkelijke einddatum over het saldo in de beleggingsfondsen 0,025% per maand in rekening worden gebracht.
16.3 Verzekeraar heeft het recht bij verlenging van de looptijd nadere voorwaarden te stellen.
16.4 Indien en zolang de verzekeringsovereenkomst verbonden is aan een SNS Depothypotheek, is verlenging van de
looptijd uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS Bank/de geldgever.
16.5 Het recht op verlenging vervalt bij wijziging van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst, anders dan door
uitoefening van recht op verlenging, tenzij met verzekeraar anders is overeengekomen.
17. Inkorten looptijd
17.1 De verzekeringnemer(s) heeft (hebben) het recht om de looptijd van de verzekeringsovereenkomst in te korten. Inkorting
van de looptijd vindt uitsluitend plaats indien een schriftelijk verzoek daartoe verzekeraar uiterlijk twaalf maanden voor
de oorspronkelijke einddatum heeft bereikt. De verzekerde bedragen en de premie kunnen dienovereenkomstig worden
aangepast.
17.2 Verzekeraar heeft het recht bij inkorting van de looptijd nadere voorwaarden te stellen.

17.3
17.4

Indien en zolang de verzekeringsovereenkomst verbonden is aan een SNS Depothypotheek, is inkorting van de
looptijd uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS Bank/de geldgever.
Het recht op inkorting vervalt bij wijziging van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst, anders dan door
uitoefening van recht op inkorting, tenzij met verzekeraar anders is overeengekomen.

18. Overdracht
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.2., heeft (hebben) de verzekeringnemer(s) het recht zijn (hun) uit deze
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een ander over te dragen. De overdracht is jegens
verzekeraar slechts van kracht nadat verzekeraar een schriftelijke kennisgeving van aanvaarding van de overdracht, getekend
door degene aan wie werd overgedragen, heeft ontvangen en hiervan een aantekening op een polisblad/-aanhangsel heeft
geplaatst.
19. Begunstiging
19.1 In de omschrijving van de begunstiging wordt verstaan onder:
19.1.1 echtgeno(o)t(e): de gehuwde partner van de verzekeringnemer, dan wel de geregistreerde partner - als bedoeld
in artikel 1:80a Burgerlijk Wetboek - van de verzekeringnemer, ten tijde van overlijden van de verzekerde;
19.1.2 kind: een bloed- of aanverwant van de verzekeringnemer in de eerste graad in de rechte neerdalende lijn,
alsmede een pleegkind van de verzekeringnemer;
19.1.3 erfgenamen: de erfgenamen van de verzekeringnemer die wettig tot de nalatenschap geroepen zijn, ieder in de
verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap; dit aandeel in de nalatenschap zal ten genoegen van
verzekeraar moeten worden aangetoond.
19.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20., heeft (hebben) de verzekeringnemer(s) gedurende het leven van de
verzekerde(n) het recht één of meer begunstigde(n) aan te wijzen. Van aanwijzing van een begunstigde of begunstigden in de
zin van deze voorwaarden is eerst sprake indien verzekeraar zulks op een polisblad/-aanhangsel heeft aangetekend. Indien de
begunstigde(n) met toestemming van de verzekeringnemer(s) verklaard heeft (hebben) de begunstiging te aanvaarden, kan
(kunnen) de verzekeringnemer(s) de voor hem (hen) uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten slechts
uitoefenen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de begunstigde(n). Bij niet-betaling van de premie zal (zullen) de
begunstigde(n) dan daarvan door verzekeraar in kennis worden gesteld en het recht hebben de betaling voort te zetten.
19.3 Indien meer dan één begunstigde is aangewezen, komen hoger genummerde begunstigden in aanmerking, mits is
gebleken dat alle lager genummerde begunstigden ontbreken of weigeren de uitkering te aanvaarden.
Gelijkgenummerde begunstigden komen gezamenlijk in aanmerking - in dat geval is verzekeraar slechts gehouden tot
uitbetaling in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting. Indien (één van) de begunstigde(n) overlijdt voordat (een deel
van) de uitkering waarvoor hij is aangewezen opeisbaar wordt, gaat, behalve als de begunstigde tot de groep der
kinderen behoort, zijn recht niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, tenzij de begunstiging is aanvaard.
20. Verpanding
Alle rechten voortvloeiende uit de verzekeringsovereenkomst zijn verpand aan SNS Bank/geldgever, die heeft verklaard deze
verpanding te aanvaarden. De verzekeringnemer(s) wijst (wijzen), conform de akte van hypotheekstelling, SNS Bank/de
geldgever als eerste begunstigde aan voor het bedrag dat zij van verzekeringnemer(s) heeft te vorderen. In afwijking van de
aanwijzing van SNS Bank/de geldgever als eerste begunstigde, geldt de in de polis vermelde begunstiging, mits verzekeraar
ten tijde van de uitkering door de betrokken begunstigde(n) is gevolmachtigd met de uitkering de vordering van SNS Bank/de
geldgever te voldoen.
21. Uitkering
Indien het verzekerde bedrag c.q. het spaar- en beleggingssaldo of een gedeelte daarvan opeisbaar is geworden, wordt dit
aan de begunstigde(n) ter beschikking gesteld, nadat verzekeraar de stukken waardoor naar haar oordeel bewezen wordt dat
en aan wie zij moet uitkeren, heeft ontvangen. Nog verschuldigde premies en eventuele renten en kosten zullen op de
uitkering in mindering worden gebracht. Verzekeraar heeft het recht de polis als haar eigendom te behouden, nadat zij aan
haar uitkeringsverplichting heeft voldaan. Indien alle aangewezen begunstigden ontbreken of weigeren de uitkering te
aanvaarden, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer(s), zijn (hun) erfgenamen of de overige rechtverkrijgenden
onder algemene titel.

22. Verjaring
Over uitkeringen die opeisbaar zijn geworden vergoedt verzekeraar geen rente. Alle rechten op verzekerde bedragen en alle
rechtsvorderingen uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende, verjaren door verloop van vijf jaren, beginnende op het
ogenblik, waarop zij opeisbaar worden, c.q. geldend gemaakt kunnen worden, tenzij verzekeraar om redenen van billijkheid
anders beslist.
23. Verloren gegane polis
Indien door de verzekeringnemer(s) ten genoegen van verzekeraar aannemelijk is gemaakt dat de polis verloren of teniet is
gegaan, kan een vervangend polisblad/-aanhangsel worden opgemaakt op door verzekeraar te stellen voorwaarden.
24. Kosten
Kosten in verband met de verzekeringsovereenkomst gemaakt, daaronder begrepen kosten van werkzaamheden door
verzekeraar in opdracht van de verzekeringnemer(s) verricht, al of niet ter wijziging van de polis, kunnen in rekening worden
gebracht aan de verzekeringnemer(s).
25. Kennisgevingen
De verzekeringnemer(s) en degene(n) die de begunstiging heeft (hebben) aanvaard, dient (dienen) verzekeraar wijzigingen
in woon- en postadres schriftelijk mede te delen. Kennisgevingen van verzekeraar aan de verzekeringnemer(s) en aan de
begunstigde(n) die de begunstiging heeft (hebben) aanvaard, zullen worden gedaan aan zijn (hun) laatst bij verzekeraar
bekende adres of aan het adres van SNS Bank/de geldgever. Aan door de verzekeringnemer(s) verzonden, maar niet door
verzekeraar ontvangen kennisgevingen kunnen geen rechten worden ontleend. Kennisgevingen, al dan niet aangetekend
verzonden, hebben bindende kracht.
26. Omzetting
26.1 De verzekeringsovereenkomst zal na aflossing van de bijbehorende SNS Depothypotheek worden beëindigd.
26.2 Op verzoek kan de verzekeringsovereenkomst na aflossing van de bijbehorende SNS Depothypotheek gedurende
maximaal één jaar worden omgezet in een spaarverzekering. Gedurende deze periode van maximaal één jaar blijft
zowel de spaarpremie als de risicopremie gelijk aan de spaar- respectievelijk de risicopremie zoals deze golden op het
moment van aflossing. Over het spaarsaldo wordt dan een rente vergoed gelijk aan het rentepercentage zoals SNS
Bank per 1 januari van het lopende jaar voert voor hypotheken met de kortste rentevaste periode, verminderd met 2,5.
Het verzekerde bedrag bij overlijden blijft gedurende deze periode van maximaal één jaar gelijk aan het verzekerde
bedrag bij overlijden zoals dat gold op het moment van aflossing.
26.3 Indien na de in lid 2. van dit artikel bedoelde periode van één jaar de verzekeringsovereenkomst niet opnieuw
verbonden wordt aan een nieuw te sluiten hypotheek bij SNS Bank/de geldgever, kan op verzoek van de
verzekeringnemer de verzekering zelfstandig worden voortgezet. Over het spaarsaldo zelfstandig blijven voortbestaan.
In dat geval vergoedt SNS Bank dan een rente gedurende deze periode een rentepercentage over het saldo op de
spaardeelrekening gelijk aan het rentepercentage zoals SNS Bank per 1 januari van het lopende jaar voert voor
hypotheken met de kortste rentevaste periode, verminderd met 2,5. De hoogte van de premie en/of de hoogte van het
verzekerde bedrag zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. Het daaruit voortvloeiende beleggingsrisico is
alsdan voor rekening van de verzekeringnemer(s).
26.4 De verzekeringsovereenkomst kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS Bank/de geldgever, worden
omgezet in een bij verzekeraar te sluiten beleggingsverzekeringsovereenkomst, waarbij het tot de omzettingsdatum
bij SNS Bank belegde spaar- en beleggingssaldo wordt (her)belegd in de desbetreffende beleggingsfondsen. Alsdan is
het daaruit voortvloeiende beleggingsrisico voor rekening van de verzekeringnemer(s).
26.5 Verzekeraar heeft het recht bij omzetting van de verzekeringsovereenkomst als bedoeld in lid 1. dan wel lid 2. van dit
artikel nadere voorwaarden te stellen. Verzekeraar zal alsdan een nieuw polisblad/-aanhangsel en nieuwe
polisvoorwaarden uitreiken.
27. Geldigheid van wijzigingen
Geen toevoeging of wijziging in de verzekeringsovereenkomst is van kracht voordat daarvan door de verzekeringnemer(s) aan
verzekeraar schriftelijk mededeling is gedaan en deze mededeling schriftelijk door verzekeraar is bevestigd.

28. Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door ons, resp. een andere tot
SNS REAAL Groep behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
29. Niet voorziene gevallen
In alle gevallen waarin door de voorwaarden niet is voorzien, zal verzekeraar naar redelijkheid handelen.
30. Slotbepalingen
30.1 De verzekeringnemer(s) heeft (hebben) het recht de verzekeringsovereenkomst binnen veertien dagen na afgifte van
de polis schriftelijk op te zeggen en de polis terug te zenden. Verzekeraar zal in beginsel een eventueel betaalde
premie en/of koopsom restitueren. Een eventuele waardevermindering van beleggingen is voor risico en rekening van
de verzekeringnemer(s).
30.2 Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
30.3 Klachten verband houdende met de verzekeringsovereenkomst kunnen door de verzekeringnemer(s) of door de
gerechtigde(n) op een uitkering schriftelijk worden ingediend bij:
* REAAL Verzekeringen
Postbus 274
1800 BH Alkmaar
Fax: 072 - 519 41 40
E-mail: klachten@reaal.nl
Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is, kan men zich wenden tot:
* Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 333 89 99
Wanneer men geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de behandeling of
uitkomst voor belanghebbende niet bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

