Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

Aanvullende voorwaarden
CV1510

Versiedatum: 1 september 2015

Deze Aanvullende Voorwaarden CV 1510 zijn van kracht als deze staan vermeld

Artikel 2

op het polisblad. Voor zover deze aanvullende voorwaarden afwijken van de

1. De verzekeraar garandeert dat de rechten van de verzekeringnemer bij een

oorspronkelijke verzekeringsvoorwaarden, hebben deze aanvullende voorwaarden
voorrang.

Omzettingsgarantie

ongewijzigde voortzetting van de verzekering niet worden aangetast.
2. De omzettingsgarantie geldt niet voor:
a. bepalingen in de oorspronkelijke voorwaarden waarbij de verzekeraar heeft

Algemeen
Beleggingsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarhypotheekverzekeringen

aangegeven dat hij het recht heeft om ze aan te passen.
b. bepalingen die de verzekeraar heeft herzien vanwege wijzigingen in
verzekeringsvoorschriften.
c. wijzigingen in de oorspronkelijke voorwaarden die samenhangen met:

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

i. fondswisselingen die zijn doorgevoerd op de omzettingsdatum

In de polis en in de voorwaarden verstaan we onder:

ii. de Handelssystematiek Euronext die op de omzettingsdatum is

Omzetting

iii. aanpassingen die de fondsbeheerder na de omzettingsdatum heeft

doorgevoerd
De door Allianz in 2015 doorgevoerde omzetting van alle verzekeringen van Universal

doorgevoerd.

Leven, in verband met een wijziging van het administratiesysteem.
Artikel 3
Omzettingsdatum
De datum waarop de omzetting heeft plaatsgevonden.

Klachtenregeling

1. Klachten worden door de verzekeraar zeer zorgvuldig behandeld. Meer informatie
over de klachtenprocedure kunt u vinden op de website van de verzekeraar
(www.allianz.nl).

Einddatum

2. Een klacht die betrekking heeft op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering

De einddatum die op de polis staat vermeld of, indien dit eerder is, de datum waarop

van deze verzekering kan schriftelijk worden voorgelegd aan:

de verzekering wordt beëindigd, bijvoorbeeld door afkoop of het overlijden van de

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

verzekerde.

Ter attentie van de Klachtencoördinator Leven
Postbus 761

Kostenberekeningsdatum

3000 AT Rotterdam

De ingangsdatum van de verzekering en iedere datum een volle maand

U kunt ook een e-mail sturen naar: klachten.leven@allianz.nl

daaropvolgend.

3. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden behandeld, of bent u niet
tevreden met de uitkomst, dan kan een klacht worden voorgelegd aan:

(Mede) Verzekeringnemer

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

De persoon of rechtspersoon die de verzekering met de verzekeraar heeft gesloten,

Ter attentie van de Directie

of diens rechtsopvolger(s) met betrekking tot de verzekering.

Postbus 761
3000 AT Rotterdam

Oorspronkelijke voorwaarden

4. Wanneer het oordeel van de verzekeraar niet bevredigend is, kunt u zich wenden

De verzekeringsvoorwaarden die vlak voor de omzettingsdatum al van toepassing

tot:

waren op de verzekering van Universal Leven. De oorspronkelijke voorwaarden

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

staan vermeld op het polisblad.

Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Partner
De echtgenoot of echtgenote, of de geregistreerd partner in de zin van titel 5A

www.kifid.nl
5. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze

boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of degene met wie duurzaam een gezamenlijke

klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst

huishouding wordt gevoerd conform de in de Wet inkomstenbelasting 2001

hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

opgenomen partnerregeling, op het tijdstip van overlijden of het tijdstip van de
uitkering.
Valutadatum
De door de bank vastgestelde datum waarop een op de bankrekening van de
verzekeraar bijgeschreven premiebedrag meetelt voor de renteberekening.
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Specifiek voor beleggingsverzekeringen

Artikel 6

Dividendbijschrijving

1. Als een gekozen fonds dividend uitkeert, wordt het dividendbedrag onder
Artikel 4

Begripsomschrijvingen

In de polis en in de voorwaarden verstaan we onder:

inhouding van administratiekosten aan de poliswaarde toegevoegd in de vorm
van extra participaties.
2. Bij de berekening van de dividendbijschrijving wordt gebruik gemaakt van

Koers

de ex-koers. De ex-koers is een fictieve koers, die wordt verkregen door de

De koers die door de beheerder van het fonds wordt bepaald conform de

laatst gepubliceerde koers cum-dividend te verminderen met het nominale

Handelssystematiek Euronext.

dividendbedrag, en de uitkomst vervolgens te delen door 1 plus het toegekende
stockdividendpercentage.

Koersdatum

3. Het dividendpercentage, dat wordt verkregen door het nominale dividendbedrag

De datum waarop een koers wordt bepaald. Als op de in deze voorwaarden

eerst te delen door de berekende ex-koers en vervolgens te verhogen met het

genoemde valuta- en kalenderdagen geen koers wordt bepaald, geldt als koersdatum

stockdividendpercentage, wordt na aftrek van de in het artikel ‘Kosten voor

de eerstvolgende dag waarop weer de koers wordt bepaald.

administratie en beheer’ omschreven kosten omgerekend in extra participaties
van het betreffende fonds.

Participaties (units)
Eenheden in een fonds die verhoudingsgewijs een deel van de investeringen in een
fonds vertegenwoordigen.
Sluitingstijdstip
Het door de beheerder van het fonds voor opdrachten gehanteerde sluitingstijdstip.
Het actuele sluitingstijdstip kunt u vinden op de website van de verzekeraar.
Artikel 5

Handelssystematiek Euronext

1. Als koersdatum wordt in de regel gehanteerd de beursdag die volgt op de dag
waarop wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen. Wijzigingen worden
verwerkt zodra wij het originele wijzigingsbericht met alle benodigde informatie
en bijlagen hebben ontvangen. Wanneer wij een wijzigingsverzoek na het
sluitingstijdstip ontvangen, geldt als koersdatum de tweede beursdag die volgt op
de datum van ontvangst van het wijzigingsverzoek.
2. Voor een eenmalige premie (koopsom) geldt als koersdatum de beursdag die
volgt op de beursdag dat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór het
sluitingstijdstip hebben ontvangen.
3. Voor regelmatig verschuldigde premies geldt als koersdatum de beursdag die
volgt op de datum waarop de premie is verschuldigd.
4. Voor een bijstorting binnen uw verzekering geldt als koersdatum de beursdag
die volgt op de beursdag dat wij het bijstortformulier vóór het sluitingstijdstip
ontvangen. Zodra wij zowel het bijstortformulier als de betaling van de bijstorting
hebben ontvangen, bepalen wij de koersdatum.
5. Bij een switchverzoek geldt als koersdatum de beursdag volgend op de beursdag
dat wij het switchverzoek vóór het sluitingstijdstip ontvangen.
6. Bij gehele of gedeeltelijke afkoop van uw verzekering geldt als koersdatum de
beursdag die volgt op de beursdag dat wij het ‘Mutatieoverzicht bij afkoop’
ondertekend retour hebben ontvangen.
7. Bij beëindiging van de verzekering geldt als koersdatum de beursdag die
voorafgaat aan de einddatum van de verzekering.
8. Bij een overlijdensuitkering is de beursdag voor het overlijden de koersdatum.
Ontvangen wij de melding van het overlijden na meer dan 3 maanden?
Dan wordt voor de koersdatum gerekend met de beursdag die volgt op de
meldingsdatum van overlijden.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Telefoon 088 - 577 42 42, Fax 088 - 577 73 70, www.allianz.nl
AFM nummer 12000417, Inschrijfnummer KvK 30082982

3
L3399.50

