
Polisvoorwaarden
TAF Overlijdensrisicoverzekering

Uw TAF Overlijdensrisicoverzekering is een overeenkomst tussen de verzekeraar en u. Bij deze 

overeenkomst horen verzekeringsvoorwaarden ofwel polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden leest 

u wat u precies verzekert en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. 

De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft.
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1. Defi nities

In deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden gelden de 

volgende defi nities:

Administrateur:

TAF BV, gevestigd in Eindhoven, Nederland.

Postbus 4562, 5601 EN Eindhoven, Nederland.

Telefoon: 040-707 38 90

E-mail: info@taf.nl

Begunstigde:

Degene, aan wie een verzekerd bedrag  dient te worden 

uitgekeerd.

Erfgenamen:

Degenen, die krachtens testamentaire erfstelling of 

de wet tot de nalatenschap gerechtigd zijn, daaronder 

begrepen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder 

algemene titel; de onderlinge verdeling geschiedt in de 

verhouding, waarin zij tot de nalatenschap gerechtigd 

zijn.

Kwaadwillige besmetting:

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 

van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen 

van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen 

en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, 

biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel 

en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de 

dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen 

veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen 

dan wel anderszins economische belangen kunnen 

aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen)

verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband 

– is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om 

bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische 

doelen te verwezenlijken.

Oorlogstoestand:

- een gewapend confl ict:

elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare 

partijen elkaar, of althans de één de  ander, met militaire 

machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend confl ict 

wordt mede verstaan optreden van een vredesmacht der 

Verenigde Naties.

- burgeroorlog:

een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen 

inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel 

van de inwoners van die staat betrokken is.

Terminale Ziekte:

De diagnose van een ziekte waarvan wordt verwacht 

dat deze ziekte leidt tot het overlijden van de verzekerde 

binnen 12 maanden. Deze diagnose moet worden 

ondersteund door een specialist en bevestigd door 

een door de verzekeraar aan te wijzen onafhankelijke 

geneeskundig adviseur.

Terrorisme:

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan 

buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van 

de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen van 

molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in 

tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen

als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de 

gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, 

en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins 

economische belangen worden aangetast, waarbij 

aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet 

in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of 

uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 

religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Verzekeraar:

Quantum Leben AG, gevestigd te Vaduz, Liechtenstein.

TAF BV treedt op als gevolmachtigde namens de 

verzekeraar.

Verzekerde:

Degene, op wiens leven de verzekering is gesloten.

Verzekeringnemer:

Degene, die deze overeenkomst van levensverzekering is 

aangegaan of diens rechtsopvolger(s).
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2. Grondslag van de verzekering

Alle in verband met het aangaan van de verzekering 

door of namens de verzekeringnemer en/of verzekerde 

gedane opgaven  en verklaringen strekken de verzekering 

ten grondslag. In geval voornoemde opgaven en 

verklaringen in enig opzicht onjuist of onwaarachtig 

blijken te zijn, evenals in geval van verzwijging van 

de aan de verzekeringnemer of verzekerde bekende 

omstandigheden, behoudt de verzekeraar  zich het recht 

voor te handelen, zoals bedoeld in de ter zake doende 

wettelijke bepalingen.

Bij gebleken onjuiste opgave van de leeftijd of het 

geslacht van de verzekerde zal, bij handhaving van de 

overeengekomen premie, de uitkering worden aangepast 

op basis van de werkelijke leeftijd of het juiste geslacht, 

tenzij de verzekeraar bij kennis van de werkelijke leeftijd of 

het juiste geslacht geen verzekering zou hebben gesloten.

3. Aanvang van de verzekering

De voor de verzekeraar uit de verzekering voortvloeiende 

risico vangt aan op de ingangsdatum van de verzekering, 

maar niet voordat de premie voor de verzekering aan 

verzekeraar is voldaan en verzekerde op bedoeld tijdstip 

niet al is overleden en de polis aan de verzekeringnemer is 

afgegeven. 

De verzekeringsovereenkomst eindigt onverminderd het 

elders in deze voorwaarden bepaalde over opzegging en 

beëindiging van de verzekering, wanneer nationale of 

internationale sanctieregelgeving de verzekeraar verbiedt 

om uitvoering te geven aan de verzekering of indien 

blijkt dat verzekeringnemer, verzekerde of een andere 

belanghebbende is opgenomen op een (inter)nationale 

sanctielijst of als de verzekeringnemer

of verzekerde geen medewerking verleent aan het 

vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende van een 

(rechts)persoon die belanghebbende is bij de verzekering.

4. Opzegging

De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk 

opzeggen.

De verzekeringnemer heeft het recht om binnen een 

termijn van 30 dagen, gerekend vanaf de verzending van 

de polis, de verzekeringsovereenkomst per ingangsdatum 

schriftelijk op te zeggen onder retournering van de polis 

met restitutie van de tot dan voor deze overeenkomst 

betaalde premies. Bij opzegging nadien wordt de 

verzekering zonder teruggave van premies geroyeerd.

5. Premiebetaling

5.1 Voor deze verzekering is de eerste premie verschuldigd 

vanaf de ingangsdatum van de polis. Iedere volgende 

premie is op de premievervaldatum verschuldigd. 

Voor een verzekering met periodieke premiebetaling 

per maand of jaar wordt de premie automatisch 

geïncasseerd aan het begin van de maand of jaar van 

de opgegeven IBAN bankrekening.

5.2 Indien de vervolgpremie, om welke reden dan ook, 

niet tijdig wordt voldaan, dan is er, na aanmaning, 

nog één maand de tijd om deze alsnog te voldoen. 

Indien de vervolgpremie inclusief kosten niet binnen 

deze termijn aan de administrateur volledig is 

voldaan, dan wordt de dekking automatisch vanaf de 

ingangsdatum geschorst totdat de premieachterstand 

volledig aan de administrateur is voldaan. Een 

gebeurtenis gedurende de periode dat de dekking 

is geschorst en welke leidt tot een aanspraak op 

uitkering op basis van deze verzekering, is niet 

gedekt. Bovendien is de verzekeraar gerechtigd om 

de verzekering te beëindigen. Reeds betaalde premies 

zullen niet worden geretourneerd. De verzekeraar zal 

bij een verpande polis de fi nancieringsmaatschappij 

inlichten over de beëindiging van de polis.

5.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke 

door de verzekeraar worden gemaakt ter incasso 

van achterstallige premietermijnen en de mogelijk 

verschuldigde wettelijke rente, komen voor rekening 

van de verzekeringnemer.
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5.4 De duur van de premiebetaling is gelijk aan de duur 

van de verzekering.

5.5 Indien de administrateur of de verzekeraar een lagere 

koopsom ontvangt dan vermeld op de polis, dan zal 

het aangevraagde verzekerd kapitaal pro rata worden 

aangepast aan de daadwerkelijk ontvangen koopsom.

6. Strekking van de verzekering

Verzekeraar verbindt zich om het (de) in het polisblad 

vermelde bedrag(en) aan de begunstigde(n) uit te keren in 

geval van overlijden van de verzekerde, één en ander met 

inachtneming van de van toepassing zijnde voorwaarden.

7. Begunstiging

Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag geschiedt 

aan de daarvoor in het polisblad vermelde begunstigde(n).

7.1  In geval meer begunstigden zijn aangewezen komen 

hoger genummerde begunstigden pas in aanmerking, 

indien alle lager genummerde begunstigden 

ontbreken, overleden zijn of de uitkering geweigerd 

hebben.

7.2  Gelijkgenummerde begunstigden komen elk voor 

gelijke delen in aanmerking, tenzij in het polisblad 

anders is vermeld. Verzekeraar is echter gerechtigd tot 

uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting, 

zonder in dat geval aansprakelijk te zijn voor de wijze, 

waarop de verdeling onderling plaatsvindt.

7.3  Indien een begunstigde overlijdt voordat de uitkering, 

waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar wordt, 

gaat zijn recht niet over op zijn erfgenamen of 

rechtverkrijgenden.

7.4  Voorzover geen begunstigde is aangewezen, dan 

wel de aangewezen begunstigden ontbreken, 

overleden zijn of de uitkering weigeren te aanvaarden, 

geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer. Is 

deze overleden dan geschiedt de uitkering aan diens 

erfgenamen. In het geval erfgenamen ontbreken, 

geschiedt de uitkering aan andere rechtverkrijgenden 

onder algemene titel.

8. Aanvaarding van begunstiging

8.1 Een begunstigde kan begunstiging slechts aanvaarden 

door middel van een daartoe strekkende, door zichzelf 

en de verzekeringnemer ondertekende schriftelijke 

mededeling aan verzekeraar, welke de aanvaarding 

aantekenen op het polisblad.

8.2 Indien een begunstiging aldus is aanvaard kan 

de verzekeringnemer zijn uit de verzekering 

voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met 

medewerking van de begunstigde, die aldus heeft 

aanvaard.

9. Overdracht van rechten

De verzekeringnemer kan zijn uit de verzekering 

voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een ander 

overdragen door middel van een daartoe strekkende 

schriftelijke mededeling aan verzekeraar. De overdracht 

geldt slechts indien deze blijkt uit een aantekening van 

verzekeraar op het polisblad.

10. Poliswijzigingen, duplicaatpolis

Tegenover verzekeraar kunnen geen wijziging in de 

verzekering worden ingeroepen, alvorens daarvan een 

door verzekeraar getekende verklaring in het polisblad 

is aangebracht, dan wel ter zake een nieuwe polis of 

polisaanhangsel is afgegeven.

Het wijzigen van het verzekerde bedrag is niet mogelijk. 

Indien door de verzekeringnemer ten genoegen van 

verzekeraar aannemelijk is gemaakt dat de polis verloren 

of teniet is gegaan, kan deze op de door verzekeraar 

te stellen voorwaarden worden vervangen door een 

duplicaatpolis. Door de afgifte van een duplicaatpolis 

wordt de oorspronkelijke polis waardeloos, hetgeen in 

het duplicaat polisblad wordt vermeld. Verzekeraar heeft 

het recht om voor afgifte van een duplicaatpolis kosten in 

rekening te brengen.
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11. Uitkering en bewijsstukken

11.1  Uitkering van een opeisbaar verzekerd bedrag 

geschiedt zodra de bewijsstukken, waarvan 

verzekeraar overlegging verlangt, zijn ontvangen 

en het recht op uitkering door de verzekeraar is 

vastgesteld.

11.2  De uitbetaling van de uitkering zal geschieden, 

nadat verzekeraar voor het uit te keren bedrag een 

document heeft ontvangen, waarin is vastgelegd dat 

de begunstigde(n) de uitkering accepteert.

11.3  De uitkering vindt plaats op een rekening bij een 

bankinstelling.

11.4  Verzekeraar vergoedt geen rente over de periode, 

gelegen tussen het opeisbaar worden van een 

verzekerd bedrag en uitkering daarvan.

11.5  Wanneer een diagnose van een terminale ziekte is 

gesteld, zal de verzekeraar de begunstigde 50% van 

het verzekerd kapitaal zoals vermeld op het polisblad 

uitbetalen tot een maximum van € 100.000,- op één 

verzekerd leven. De verzekering blijft bestaan voor 

het verschil van het in de verzekering genoemde 

verzekerde kapitaal en de uitbetaalde uitkering 

betreffende terminale ziekte, onder voorwaarde dat 

de betaling van de premies wordt voortgezet. Het 

uitstaande verzekerde kapitaal wordt uitbetaald bij 

overlijden van de verzekerde.

Er wordt geen uitkering betreffende terminale ziekte 

uitbetaald indien: 

 a.  de terminale ziekte (mede) veroorzaakt is door een 

HIV besmetting;

 b.  de diagnose wordt gesteld binnen 12 maanden 

voor de einddatum van de verzekering;

  De uitkering wordt verminderd met eventueel 

nog verschuldigde premies en/of kosten die voor 

rekening van verzekeringnemer komen. 

11.6  Verzekeraar heeft te allen tijde het recht om 

onterecht gedane uitkeringen terug te vorderen.

12. Verjaring

Indien opvordering van een opeisbaar verzekerd bedrag 

dan wel overlegging van de in 11.1 bedoelde stukken 

niet heeft plaatsgevonden binnen 2 jaar na het opeisbaar 

worden, is verzekeraar niet tot uitkering gehouden.

13. Oorlogsrisico

13.1  Zodra in enig gebiedsdeel van de Europese Unie een 

actieve oorlogstoestand intreedt, ongeacht of de 

verzekerde op dat tijdstip al dan niet in krijgsdienst 

is, zullen de verzekerde bedragen zijn teruggebracht 

tot 90%  van de op dat tijdstip verzekerde bedragen.

13.2  Het in 13.1. bepaalde wordt geacht niet in werking 

te zijn getreden, indien binnen 6 maanden na 

beëindiging van de actieve oorlogstoestand, doch 

uiterlijk bij het opeisbaar worden van enig bij deze 

verzekering verzekerd bedrag, ten genoegen van 

verzekeraar wordt aangetoond, dat de verzekerde 

op het in 13.1 bedoelde tijdstip en verder tijdens de 

gehele duur van de actieve oorlogstoestand, verblijf 

hield op het grondgebied van één of meer staten 

buiten de EU., welke gedurende die tijd niet in oorlog 

zijn geweest en op wiens grondgebied evenmin 

gedurende die tijd oorlogshandelingen hebben 

plaatsgevonden.

13.3  Verzekeraar zal, uiterlijk 9 maanden na het 

einde van het boekjaar waarin de in artikel 13.1 

bedoelde oorlogstoestand is beëindigd, op de 

groep verzekeringen, waarop deze of in hoofdlijnen 

daarmee overeenstemmende oorlogsrisico 

bepalingen in werking zijn getreden, de reeds 

ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk 

uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde 

kortingen geheel of gedeeltelijk laten vervallen, één 

en ander voor zover de aan het eind 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.

13.4  Hetgeen door de Nederlandse Bank N.V. wordt 

vastgesteld omtrent de aanwezigheid zomede de 

tijdstippen van aanvang en beëindiging van een 

actieve oorlogstoestand zal voor partijen bindend 

zijn.
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13.5  Als er sprake is van overlijden als gevolg van 

terrorisme dan volgt een eenmalige uitkering 

volgens het Protocol afwikkeling Claims. Daarin 

staat dat verzekeraar de uitkering kan beperken bij 

terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. 

Dit protocol is opgesteld door de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismedaden 

N.V. (NHT). De volledige tekst van dit protocol is te 

vinden op www.terrorismeverzekerd.nl.

14. Uitsluitingen en beperkingen

14.1  Verzekeraar is niet gehouden tot het doen van enige 

uitkering ingeval het overlijden direct of indirect een 

gevolg is van:

        a.  opzet of roekeloosheid van de verzekerde of van 

iemand die bij de verzekering belang heeft;

        b. atoomkernreacties en/of radioactiviteit, tenzij 

toegepast bij medische behandeling van de 

verzekerde;

        c. deelname aan gevechtshandelingen als militair 

in oorlogsgebieden tijdens oorlogsmissies en 

humanitaire missies. Voor Nederlandse militairen 

of ambtenaren in dienst van het Ministerie van 

Defensie is een overeenkomst gesloten tussen 

het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie.

Indien er sprake is van een door het Ministerie van 

Defensie speciaal aangemerkte missie en er verder 

ook aan de in de overeenkomst vermelde vereisten 

wordt voldaan, dan volgt er een uitkering van het 

verzekerd bedrag of maximaal € 400.000,- indien de 

verzekeraar hiervan een deel terug kan ontvangen 

van het Ministerie. De volledige tekst van de 

overeenkomst is te vinden op www.verzekeraars.nl;

        d.  deelneming aan enige krijgsmacht of gewapende 

dienst, anders dan binnen het kader van de NAVO 

of daarmee verbonden diensten;

        e.  het uitvoeren van c.q. deelnemen aan luchtreizen 

met militair materieel als lid van de bemanning;

         f. het uitvoeren of deelnemen aan luchtreizen buiten 

de door de burgerluchtvaart gerespecteerde 

grenzen van de atmosfeer respectievelijk het 

uitvoeren van of deelnemen aan luchtreizen tijdens 

invliegen of proefvliegen;

        g.  het toepassen van de doodstraf door een offi ciële 

rechtbank van een door Nederland erkende staat.

14.2  Er vindt geen uitkering plaats indien blijkt dat 

verzekeringnemer, verzekerde of een andere 

belanghebbende is opgenomen op een (inter)

nationale sanctielijst of als (inter)nationale 

sanctieregelgeving de verzekeraar verbiedt om 

uitvoering te geven aan de verzekering of als de 

verzekeringnemer of verzekerde geen medewerking 

verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk 

belanghebbende van een (rechts)persoon die 

belanghebbende is bij de verzekering.

14.3 Overlijdt de verzekerde als gevolg van opzet 

of roekeloosheid van een begunstigde dan is  

verzekeraar nimmer gehouden tot het doen van enige 

uitkering voor zover de uitkering aan de begunstigde 

ten goede zou komen.

14.4 Indien verzekeraar redelijkerwijs kan vermoeden, 

dat de verzekerde is overleden als gevolg van een 

in 14.1. genoemde oorzaak of omstandigheid, heeft 

zij het recht zich op dit punt eerst klaarheid te doen 

verschaffen alvorens enige uitkering te doen.

15. Niet-roker tarief

Dit artikel is alleen van toepassing indien in de polis  

vermeld. De verzekeringnemer heeft het recht op een 

premiestelling ten aanzien van het overlijdensrisico 

volgens het niet-rokers tarief.

De verzekeringnemer en de verzekerde hebben de 

verplichting verzekeraar onmiddellijk ervan op de hoogte 

te stellen indien de verzekerde (weer) is begonnen met 

roken. Als blijkt dat de verzekeringnemer geen recht 

(meer) heeft/had op toepassing van het niet-roker 

tarief zonder verzekeraar daarvan op de hoogte gesteld 

te hebben, vindt bij overlijden van de verzekerde een 

uitkering plaats van 75% van het op het moment van 

overlijden verzekerde kapitaal.
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16. Aanvullende voorwaarden

Indien aanvullende voorwaarden op deze verzekering 

van toepassing zijn, welke afwijken van  deze algemene 

voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1  Op deze verzekering is Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen betreffende de overeenkomst 

zijn onderworpen aan de uitspraak van de in 

Nederland bevoegde rechter. 

17.2  Voor klachten naar aanleiding van de polis kan 

de verzekeringnemer zich schriftelijk wenden 

tot de administrateur. Indien partijen niet tot 

overeenstemming komen, kan de verzekeringnemer 

zich, binnen drie maanden nadat de verzekeraar of 

administrateur defi nitief haar standpunt kenbaar 

heeft gemaakt, wenden tot het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 

2509 AG te Den Haag. 

18. Adreswijzigingen en verwerking 
persoonsgegevens 

18.1  Correspondentie aan de verzekeringnemer(s), 

verzekerde(n) en begunstigde(n) zal uitsluitend in het 

Nederlands geschieden.

18.2  De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar 

binnen 1 (zegge: één) maand kennis te geven van 

elke adreswijziging van zowel de verzekeringnemer 

als de verzekerde. Kennisgevingen door de 

verzekeraar van de verzekeringnemer geschieden 

rechtstreeks aan diens laatste bij de verzekeraar 

bekende adres of bij ontbreken van een bekend adres 

aan het adres van de tussenpersoon die bemiddeld 

heeft voor de totstandkoming van de verzekering.

18.3  De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar 

binnen 1 (zegge: één) maand te informeren indien de 

verzekeringnemer en/of de verzekerde niet meer in 

Nederland woonachtig is en/of niet meer als zodanig 

staat ingeschreven in de GBA.

18.4  Bij een kennisgeving door de verzekeraar en/

of de administrateur aan een bij de verzekering 

belanghebbende kan worden volstaan met een 

niet-aangetekende brief te verzenden aan het 

laatst door de belanghebbende aan de verzekeraar 

meegedeelde adres.

18.5 Correspondentie aan de verzekeraar dient gericht te 

worden aan:

Quantum Leben AG

p/a TAF BV (administrateur) 

Postbus 4562, 5601 EN Eindhoven 

18.6  De verzekeraar en de administrateur verwerken 

persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren 

van de verzekeringsovereenkomst, het beheren van 

de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten 

gericht op de vergroting van het klantenbestand, 

voor statistische analyses, om te kunnen voldoen 

aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het 

waarborgen van de veiligheid en integriteit van de 

fi nanciële sector, onze organisatie, medewerkers 

en cliënten. Het is mogelijk dat persoonsgegevens 

worden doorgegeven aan een ontvanger in een land 

buiten de Europese Economische Ruimte. De verze-

keraar en/of administrateur zal erop toezien dat een 

dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de 

geldende wet- en regelgeving. De verzekeraar 

en/of administrateur blijft verantwoordelijk voor 

deze verwerkingen. Premieachterstand kan uit 

handen worden gegeven aan een incassobureau, dat 

persoonsgegevens gebruikt voor een 

kredietwaardigheidsbeoordeling. De verzekeraar 

en de administrateur zullen ervoor zorg dragen 

dat de persoonsgegevens enkel worden verwerkt 

door bedrijven die een passend verwerkingsniveau 

waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens is 

in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Verder is op deze verwerking 

van persoonsgegevens de gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van 

Verzekeraars van toepassing. In deze gedragscode 

worden rechten en plichten van partijen bij de 

gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst 

van de gedragscode is te vinden op 

www.verzekeraars.nl. Op www.taf.nl/privacy leest u 

meer over het verwerken van persoonsgegevens.
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