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ARTIKEL 1 | GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 
 
1.1 De verzekering is gebaseerd op opgaven daartoe gedaan door of namens de 

verzekeringnemer en de verzekerde. 
 

1.2 Alle bepalingen opgenomen in deze voorwaarden gelden zowel voor de hoofdverzekering als 
voor wijzigingen en/of verhogingen van de hoofdverzekeringen. Wijzigingen en/of 
verhogingen worden hierbij als nieuwe verzekeringen beschouwd. 
 

1.3 De verzekering is gesloten onder de voorwaarde, dat de premies en/of koopsommen worden 
betaald op de betrokken vervaldag, aan het begin van de termijn waarop de betaling 
betrekking heeft en voor de gehele duur van de verzekering. 
 
De premiebetaling eindigt na afloop van de termijn waarin het overlijden van de verzekerde 
plaatsvindt. 
 

1.4 Met de verzekeraar kan betaling in andere termijnen dan een jaar worden overeengekomen, 
zij het niet groter dan jaartermijnen. Bij termijnen kleiner dan een jaar brengt de verzekeraar 
een opslag voor termijnbetaling in rekening. 

 

ARTIKEL 2 | RECHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER 
 

De verzekeringnemer heeft het recht: 

a. De begunstigden aan te wijzen en de begunstiging te wijzigen; 
b. Zijn rechten uit de verzekering te cederen; 
c. Zijn rechten en verplichtingen uit de verzekering over te dragen; 
d. De verzekering door opzegging te beëindigen; 
e. Indien van toepassing de verzekering premievrij te maken; 

 

ARTIKEL 3 | BEGUNSTIGING 
 
3.1 Wijziging van begunstiging is niet mogelijk ten aanzien van een eenmaal opvorderbaar 

geworden kapitaal of rentetermijn. Wijziging van de begunstiging is ook niet meer mogelijk 
na het overlijden van de verzekeringnemer, indien dit heeft plaatsgevonden gelijktijdig met 
of na het overlijden van de verzekerde. 
 

3.2 Een begunstigde kan zijn aanwijzing als begunstigde met schriftelijke toestemming van de 
verzekeringnemer door aanvaarding onherroepelijk maken. Na die aanvaarding kan de 
verzekeringnemer zijn rechten slechts uitoefenen met schriftelijke medewerking van deze 
begunstigde. 
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ARTIKEL 4 | BEGUNSTIGDEN 
 
4.1 Recht op uitkering heeft de begunstigde die in leven is of bestaat op het tijdstip van het 

opvorderbaar worden van een uitkering en die dan overeenkomstig de in de begunstiging 
aangegeven volgorde als eerste voor die uitkering genoemd is. 
 

4.2 Zijn als begunstigden aangewezen de kinderen van een met naam of kwaliteit aangegeven 
ouder, dan wordt daaronder verstaan de kinderen die in de zin van het Burgerlijk Wetboek 
tot die ouder in een familierechterlijke betrekking staan; onder kinderen wordt mede 
begrepen de afstammelingen van vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling. 
 

4.3 Indien erfgenamen als begunstigden zijn aangewezen, delen zij onderling in de verhouding, 
waarin zij tot de nalatenschap zijn geroepen. Onder erfgenamen worden begrepen hun 
rechtsopvolgers onder algemene titel. 
 

 

ARTIKEL 5 | UITOEFENING VAN RECHTEN EN 
GELDIGHEID RECHTSHANDELINGEN 
 

5.1 De uitoefening van de rechten, alleen indien die aan de verzekering worden ontleend, 
alsmede aanvaarding van de begunstiging gelden – ongeacht de rechtsgeldigheid tussen 
partijen – tegenover de verzekeraar alleen, indien een schriftelijke, naar behoren door de 
verzekeringnemer getekende kennisgeving door de verzekeraar is ontvangen; de verzekeraar 
zal hiervan een bevestiging van ontvangst afgeven. 
 

5.2 De verzekeraar kan in verband met het vorig lid inlevering van de polis en/of andere relevante 
bescheiden verlangen. 

 

ARTIKEL 6 | AFKOOP 
 

6.1 De verzekeringnemer kan de verzekering door afkoop doen beëindigen, mits alsdan de 
verzekering voor afkoop in aanmerking komt. 
 

6.2 Of en wanneer een verzekering in aanmerking komt voor afkoop hangt af van de 
verzekeringsvorm en de looptijd van de verzekering. 
In het algemeen is er binnen drie jaar ná de ingangsdatum van de verzekering geen 
afkoopwaarde. 
 

6.3 Voor de vaststelling van de afkoopwaarde wordt uitgegaan van de wiskundige reserve 
waarbij rekening wordt gehouden met kosten. 
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6.4 Ingeval de afkoopwaarde hoger is dan het bedrag dat zou worden uitgekeerd, indien de 
verzekerde op die dag van afkoop zou overlijden, wordt voor het meerdere een premievrije 
verzekering gesloten, die geen uitkering bij overlijden bevat. 
 

6.5 Hetgeen uit hoofde van onbetaalde premies en/of belening is verschuldigd, zal met de 
afkoopwaarde worden verrekend. 
 

6.6 Een verzekering zonder afkoopwaarde vervalt bij opzegging zonder enige uitkering. 
 

ARTIKEL 7 | PREMIEVRIJMAKING 
 

De verzekeringnemer kan de verzekering zonder verdere premiebetaling voortzetten, mits de 
verzekering een premievrije waarde heeft. De verzekering wordt dan voortgezet voor een verminderd 
bedrag. 
 
Voor de vaststelling van de premievrije waarde wordt uitgegaan van de wiskundige reserve waarbij 
rekening wordt gehouden met gemaakte kosten. Hetgeen uit hoofde van onbetaalde premies en/of 
belening verschuldigd is, zal eerst worden verrekend. 
 

ARTIKEL 8 | BELENING 
 

De verzekeringnemer kan de verzekering, indien deze voor afkoop in aanmerking komt, belenen op 
door de verzekeraar te stellen voorwaarden. 
 

ARTIKEL 9 | PREMIEBETALING 
 

9.1 Premies zijn verschuldigd steeds aan het begin van de premietermijn, waarop zij betrekking 
hebben tot de einddatum van de premiebetaling of tot eerder overlijden van de verzekerde 
dan wel tot het overlijden van de eerststervende van de verzekerden. 
 

9.2 Ingeval stopzetting van de verzekering anders dan wegens overlijden van de verzekerde(n) 
binnen een premietermijn zal als stopzettingsdatum worden gehanteerd de eerstvolgende 
datum die een geheel aantal maanden vanaf de laatste premievervaldag verwijderd is. 
 

9.3 Indien er sprake is van stopzetting van de verzekering wegens overlijden van de verzekerde 
binnen een premietermijn, vindt geen restitutie van de termijnpremie plaats. 
 

9.4 De premie is betaalbaar ten kantore van ASSURIA Levensverzekering N.V. of door storting 
op een bankrekening van de verzekeraar. Het niet aanbieden van een betalingsherinnering 
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door ASSURIA Levensverzekering N.V. ontslaat de verzekeringnemer niet van zijn 
verplichting tot premiebetaling. 

 

ARTIKEL 10 | GEVOLGEN VAN NIET BETALEN VAN 
PREMIE 
 

10.1 Indien een premie of koopsom niet binnen één maand na de vervaldag is voldaan, is daarover 
zonder enige aanmaning interest wegens te late betaling verschuldigd. De interest is voor 
elke sedert de vervaldag verlopen volle maand gelijk aan de beleningsinterest, welke op dat 
moment bij de verzekeraar voor het verstrekken van beleningen geldt, of – zo deze hoger is 
– aan de wettelijke interest, in beide gevallen gedeeld door 12 ( met afronding van de 
uitkomst naar boven op 0,5 of een veelvoud daarvan ). 
 

10.2 Het niet betalen van de eerste premie of koopsom binnen één maand na dagtekening van de 
polis doet de verzekering terstond en zonder nadere mededeling of formaliteit vervallen. 
 

10.3 Onverminderd het gestelde in artikel 10 lid 1 en artikel 10 lid 2 leidt het niet betalen van 
premies binnen twee maanden na een vervaldag tot het navolgende: 

a. De verzekering die voor afkoop in aanmerking komt en waarbij het overlijden van de 
verzekerde nadeel voor de verzekeraar met zich meebrengt, wordt automatisch 
voortgezet. Dit houdt in dat de risicodekking ongewijzigd van kracht blijft zolang de 
afkoopwaarde meer bedraagt dan hetgeen uit hoofde van onbetaalde premies en/of 
belening verschuldigd is. Zodra de afkoopwaarde niet meer toereikend is voor 
automatische voortzetting vervalt de verzekering; 

b. De verzekering die voor afkoop in aanmerking komt, doch waarbij het overlijden van 
de verzekerde geen nadeel voor de verzekeraar met zich meebrengt, alsmede de 
verzekering die niet voor afkoop maar wel voor premievrijmaking in aanmerking 
komt, wordt omgezet in een premievrije; 

c. De verzekering die noch voor afkoop, noch voor premievrijmaking in aanmerking 
komt, vervalt zonder enige uitkering en zonder enige ingebrekestelling of aanmaning 
door de verzekeraar. 

 

ARTIKEL 11 | UITBETALING OPEISBARE BEDRAGEN 
 

11.1 Zodra een verzekerd bedrag opeisbaar is geworden, vindt uitbetaling plaats nadat de daartoe 
benodigde stukken aan de verzekeraar zijn overlegd. 
 

11.2 Hetgeen uit hoofde van onbetaalde premies en/of belening verschuldigd is, wordt met de 
uitkering of met de contante waarde van de toekomstige uitkeringen verrekend, 
onverminderd het in artikel 10 lid 3 gestelde met betrekking tot niet betaalde premies of 
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koopsommen. In het laatste geval worden, tenzij met de verzekeraar anders is 
overeengekomen, alle uitkeringen in dezelfde verhouding verminderd. 

11.3 Rentetermijnen worden bepaald in dagen nauwkeurig, waarbij de maand op 30 dagen wordt 
gesteld. 
 

11.4 Indien een uitkering aan meerdere personen gezamenlijk toekomt, heeft de verzekeraar het 
recht de uitbetaling van een gezamenlijke kwijting afhankelijk te stellen, zonder aansprakelijk 
te zijn voor de onderlinge verdeling van de uitkering. 
 

11.5 Elke vordering op de verzekeraar vervalt vijf jaar na de eerste dag van opeisbaarheid. 
 

11.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een verzekerde rente uitgekeerd per 
maand bij nabetaling. 
 

11.7 Over niet in ontvangst genomen uitkeringen wordt geen interest vergoed. 
 

ARTIKEL 12 | BEPERKING RECHT OP UITKERING 
 

12.1 Het volgende is van toepassing op de verzekering, waarbij het overlijden van de verzekerde 
nadeel voor de verzekeraar met zich meebrengt. Bij overlijden van de verzekerde wordt aan 
de begunstigde terstond een bedrag uitgekeerd gelijk aan de afkoopwaarde, die de 
verzekering één dag voor het overlijden van verzekerde had of, de verzekerde 
overlijdensuitkering indien deze lager is dan de afkoopwaarde: 

a. Indien de verzekerde overlijdt binnen twee jaar na het van kracht worden van de 
verzekering door een eind aan zijn leven te (doen) maken of door een poging daartoe; 
De verzekeraar zal in geval van vermoeden van suïcide niet tot uitkering overgaan 
indien en zolang niet is bewezen door de begunstigden dat van suïcide geen sprake 
is geweest. 

b. Indien een wijziging van de verzekering het nadeel van het overlijden van de 
verzekerde voor de verzekeraar uitbreidt, is het bepaalde in de vorige zin op 
overeenkomstige wijze van toepassing op die uitbreiding; 

c. Indien de verzekerde overlijdt tijdens, of ten gevolge van deelneming aan oorlog of 
georganiseerde gewapende strijd, anders dan in dienst van de Republiek Suriname 
of de staat van zijn nationaliteit; 

d. Indien – voor het geval de verzekeringnemer en de verzekerde verschillende 
personen zijn – het overlijden van de verzekerde opzettelijk is veroorzaakt door of 
mede door de verzekeringnemer; 

e. Indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een vliegtocht anders dan om alleen 
als passagier te worden vervoerd. 
 

12.2 Indien de verzekeraar tegenover degene die aanspraak doet gelden op voormelde 
uitkering(en), althans het recht daarop, schriftelijk en met klem in dat geschrift zich beroept 
op de aanwezigheid van een of meer der gevallen , omschreven sub 12.1 sub a tot en met e 
en of het geval omschreven sub 12.4, rust de bewijslast van de afwezigheid daarvan op de 
aanspraak makende natuurlijke of rechtspersonen. 



 

7 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING 
2023/03 

12.3 Met deze uitkering als sub 12.1 eindigt in deze gevallen de verzekering. 
 

12.4 Indien het overlijden van de verzekerde opzettelijk is veroorzaakt door of mede door een 
begunstigde, die niet tevens de verzekeringnemer is, vervalt de uitkering 

 

ARTIKEL 13 | NIETIG C.Q. VERNIETIGBAARHEID VAN 
DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
 

Artikel 320 van het Wetboek van Koophandel (WvK): 
Elke verkeerde of onwaarachtige opgave, of elke verzwijging van aan de verzekerde bekende 
omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens zijde hebben plaats gehad, welke van dien aard 
is, dat de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, zou zijn gesloten, indien de 
verzekeraar van de ware staat van zaken had kennis gedragen, maakt de verzekering nietig. 
 
Eerdergenoemd artikel 320 heeft tot gevolg dat: 

1. De verzekeraar het recht heeft om bij onjuiste verklaring of bij verzwijging door of namens de 
verzekeringnemer of verzekerde van gegevens, die nodig zijn voor een juiste beoordeling van 
het risico of bij het verstrekken van onjuiste gegevens de verzekering met terugwerkende 
kracht en zonder rechterlijke tussenkomst te doen vervallen. Indien echter aangetoond kan 
worden dat de verzekeringnemer en de verzekerde bij het verstrekken van de onjuiste en/of 
onvolledige gegevens niet beter wisten en evenmin beter behoorden te weten, kan de 
verzekering – zo nodig door de verzekeraar aangepast – gehandhaafd blijven. 
 

2. Indien de gegevens van de verzekeringnemer en of verzekerde ingeval van onjuiste verklaring 
of verzwijging van dien aard zijn dat de verzekeraar, indien hij kennis omtrent de ware stand 
van zaken zou hebben gehad, de verzekering in het geheel niet of niet op dezelfde 
voorwaarden zou hebben afgesloten, wordt de verzekering nietig verklaard zonder dat de 
premie of de koopsom gerestitueerd zal worden 
 

3. Indien de verzekerde mocht komen te overlijden en er sprake blijkt te zijn van onjuiste 
verklaring of verzwijging door verzekeringnemer of verzekerde als eerdergenoemd, zal de 
verzekeraar het verzekerde bedrag niet uitkeren. 

 

ARTIKEL 14 | OORLOGSRISICO 
 

14.1 Dit artikel is van toepassing op de verzekering waarbij het overlijden van de verzekerde 
nadeel voor de verzekeraar met zich meebrengt. 
 

14.2 Zodra in Suriname een oorlogstoestand intreedt, wordt (worden): 
a. Verzekerde bedragen met 10% verminderd; 
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b. De premievrije waarde verminderd met hetzelfde bedrag als waarmee het 
verzekerde bedrag is verminderd; 

c. De afkoopwaarde in dezelfde verhouding verminderd als de premievrije waarde 
14.3 De verminderingen vervallen indien binnen 6 maanden na het einde van de oorlogstoestand, 

doch uiterlijk bij premievrijmaking, afkoop of opeisbaarheid van een uitkering ten genoegen 
van de verzekeraar wordt aangetoond, dat de verzekerde zich tijdens de gehele duur van de 
oorlogstoestand bevond in een land dat gedurende de tijd niet in oorlog was. 
 

14.4 De verzekeraar zal uiterlijk 9 maanden na het einde van het laatste oorlogsjaar reeds 
ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en eventueel voor de toekomst 
vastgestelde kortingen geheel of gedeeltelijk laten vervallen, voor zover de aan het einde van 
bedoeld oorlogsjaar berekende waarde der gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat 
tijdstip van de aan de oorlogstoestand toe te schrijven extra verliezen van alle gekorte 
verzekeringen overschrijdt. 
 

14.5 De verzekeraar stelt de tijdstippen van intreding of beëindiging van de oorlogstoestand vast. 
Gaat echter de Toezichthouder tot vaststelling over, dan is deze vaststelling bindend. 

 

ARTIKEL 15 | VALUTA, PLAATS VAN BETALING, 
TOEPASSELIJK RECHT 
 
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle premies en verzekerde bedragen 

in Surinaamse Dollar. Indien sprake is van valuta anders dan Surinaamse Dollar wordt dit in 
de polis vermeld. 
 

4.2 Alle betalingen uit hoofde van de verzekering zullen uitsluitend geschieden in Suriname en 
wel op het hoofdkantoor van de verzekeraar of door overmaking op een bankrekening van 
de verzekeraar, de verzekeringnemer of de begunstigde. 
 

4.3 Op alle rechtsverhoudingen die uit deze verzekering voortvloeien, is het Surinaams recht van 
toepassing. 
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