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Aanvullende voorwaarden Kinderverzekering 
KD-0914-1608

 Algemeen 

1.1 Waarvoor zijn deze aanvullende voorwaarden?
 Heeft u in uw verzekering een Kinderverzekering afgesloten? Dan 

gelden daarvoor deze voorwaarden. Deze gelden naast de 
algemene voorwaarden van de verzekering. De Kinderverzekering 
is een onderdeel van de verzekering en kan dus niet los van de 
verzekering worden afgesloten.

 Uw Kinderverzekering

2.1   Wat zijn de begindatum en einddatum van de 
Kinderverzekering?

 De begindatum en einddatum van de Kinderverzekering kunnen 
anders zijn dan de begindatum en einddatum van de verzekering.

 De begindatum leest u op het polisblad. Wanneer de Kinder-
verzekering stopt leest u in deze aanvullende voorwaarden.

2.2  Welke kinderen zijn verzekerd?
 De Kinderverzekering geldt voor al uw kinderen, stiefkinderen en 

geadopteerde kinderen, omdat u verzekeringnemer bent. En voor 
alle kinderen, stiefkinderen en geadopteerde kinderen van de 
verzekerde(n). Ook de kinderen die worden geboren na de 
begin  datum van de Kinderverzekering zijn verzekerd. Kinderen 
zijn verzekerd tot hun 18e verjaardag. Wij keren alleen uit als het 
kind in Nederland woont op het moment van overlijden. Het kind 
hoeft niet in Nederland te zijn overleden.

2.3 Waarvoor bent u verzekerd?
 Wij keren een bedrag van € 5.000 aan u uit na het overlijden van 

een verzekerd kind. Overlijdt een verzekerd kind voordat het drie 
maanden oud is, dan keren wij maar € 1.500 uit. Dit bedrag 
(€ 1.500) keren wij ook uit als een kind overlijdt tijdens de 
zwangerschap en de zwangerschap minimaal 19 weken heeft 
geduurd.

2.4  Wat betaalt u voor uw Kinderverzekering?
 U kunt de premie van de Kinderverzekering vinden op uw 

polisblad. U betaalt één vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. 
Het maakt niet uit hoeveel kinderen zijn verzekerd. Wij vragen u 
niet hoeveel kinderen u heeft. Wij vragen u wel om aan ons door 
te geven wanneer uw jongste kind 18 jaar wordt. Wij stoppen dan 
deze Kinderverzekering, zodat u vanaf dat moment geen premie 
meer betaalt.

2.5  Wanneer keren wij niet uit?
 Als een kind overlijdt voordat de zwangerschap 19 weken heeft 

geduurd, dan keren wij niets uit. Is een kind overleden door opzet 
of grove schuld van een begunstigde? Dan keren wij niets uit aan 
die begunstigde en gaat de uitkering naar andere begunstigde(n). 
Het maakt daarbij niet uit of de begunstigde al veroordeeld is.

2.6  Kunt u de Kinderverzekering voor de einddatum stoppen?
 U kunt de Kinderverzekering op ieder moment stoppen. Een 

formulier waarmee u de Kinderverzekering kunt stopzetten vindt 
u op onze website. Na de ontvangst van dit formulier zetten wij de 
Kinderverzekering stop. De premie voor de Kinderverzekering 
hoeft vanaf dat moment niet meer te worden betaald. De rest van 
de verzekering loopt in dit geval gewoon door.

2.7   Als de verzekering stopt, stopt de Kinderverzekering  
dan ook?

 Als de verzekering stopt, stopt de Kinderverzekering ook. Behalve 
als de verzekering stopt omdat een verzekerde overlijdt. Er blijft 
dan een verzekeringsovereenkomst bestaan waardoor de 
kinderen gratis verzekerd zijn. U betaalt dan geen premie meer 
voor de Kinderverzekering. In dit geval geeft u de naam en 
geboorte datum van alle verzekerde kinderen aan ons door. De 
Kinder verzekering blijft alleen doorlopen voor de kinderen die op 
dat moment al verzekerd zijn en nog geen 18 jaar zijn. Er kunnen 
geen nieuwe verzekerde kinderen meer bij komen.
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