
Addendum algemene verzekeringsvoorwaarden
TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering

Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland, 

die u bovendien afstemt op uw persoonlijke wensen. Zo beschermt u uw nabestaanden optimaal tegen 

de ongewenste fi nanciële gevolgen van overlijden.

Uw TAF Personal 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.

versie QL ORV 12-2014
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Dit addendum betreft een aanvulling op de 

polisvoorwaarden QL ORV 12-2014 zoals omschreven in 

artikel 1 van die polisvoorwaarden onder ’addendum’. Bij 

strijdigheid tussen de polisvoorwaarden en de bepalingen 

in dit addendum, prevaleren de bepalingen in dit 

addendum.

Artikel 6.1.c.

De tekst onder het eerste koppelteken wordt vervangen 

door:

6.1.c.  het overlijden het gevolg is van:

-  deelname aan gevechtshandelingen als militair 

in oorlogsgebieden tijdens oorlogmissies 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;

Artikel 11.5 wordt vervangen door:

11.5  Als er sprake is van overlijden als gevolg van 

terrorisme dan volgt een eenmalige uitkering 

volgens het Protocol afwikkeling Claims. 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.
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