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Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K. 34297413

PREMIEVRIJSTELLING BIJ OVERLIJDEN (HOOFDDEKKING)

Aanvullende voorwaarden PVO-05203-0909

1 PREMIEVRIJSTELLING  
1.1	 Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van deze 

dekking wordt vanaf de eerstvolgende premievervaldag na het 
overlijden tot aan de afgesproken einddatum van premiebetaling 
voor de verzekering vrijstelling van premiebetaling verleend. De 
premies worden gedurende deze tijd door de verzekeraar voldaan.

1.2	 Indien bij overlijden van de verzekerde blijkt dat de op 3% 
berekende contante waarde van de vrij te stellen premies kleiner is 
dan 10% van de waarde van de verzekering, dan wordt het verschil 
hiertussen uitgekeerd aan de begunstigde, naast de te verlenen 
vrijstelling van premiebetaling.

2 RISICOPREMIE 
 De premie voor het risico van overlijden wordt vastgesteld volgens 

onderstaande tabel, aan de hand van de leeftijd van de verzekerde, 
het geslacht van de verzekerde, het rookgedrag en het risicobedrag. 

 De tabelpremie wordt eventueel verhoogd met het door de 
verzekeraar vastgestelde en op de polis vermelde percentage in 
verband met een verhoogd overlijdensrisico. Het risicobedrag voor 
een hoofddekking is gelijk aan de contante waarde van de 
toekomstige premies tegen 3% rekenrente of 10% van de waarde 
van de verzekering indien dit meer is. Elke kalendermaand wordt 
de verschuldigde risicopremie vastgesteld en ten laste van de 
waarde van de verzekering gebracht zoals omschreven in de 
Algemene voorwaarden. 

 In onderstaande tabel zijn de risicopremies per maand 
per e 10.000,00 risicobedrag weergegeven.

	 	 Man	 Man	 Vrouw	 Vrouw
	 Leeftijd	 Niet-roker	 Roker	 Niet-roker	 Roker
 Tot en met 12 e 0,11 e 0,11 e 0,11 e 0,11
 13 e 0,12 e 0,12 e 0,11 e 0,11
 14 e 0,17 e 0,17 e 0,11 e 0,11
 15 e 0,22 e 0,22 e 0,11 e 0,11
 16 e 0,26 e 0,27 e 0,11 e 0,11
 17 e 0,29 e 0,31 e 0,11 e 0,11
 18 e 0,31 e 0,35 e 0,12 e 0,12
 19 e 0,33 e 0,38 e 0,17 e 0,17
 20 e 0,34 e 0,41 e 0,22 e 0,22
 21 e 0,35 e 0,44 e 0,26 e 0,27
 22 e 0,36 e 0,46 e 0,29 e 0,31
 23 e 0,36 e 0,48 e 0,31 e 0,35
 24 e 0,37 e 0,50 e 0,33 e 0,38
 25 e 0,37 e 0,52 e 0,34 e 0,41
 26 e 0,37 e 0,54 e 0,35 e 0,44
 27 e 0,37 e 0,56 e 0,36 e 0,46
 28 e 0,37 e 0,58 e 0,36 e 0,48
 29 e 0,37 e 0,61 e 0,37 e 0,50
 30 e 0,39 e 0,65 e 0,37 e 0,52
 31 e 0,40 e 0,70 e 0,37 e 0,54
 32 e 0,42 e 0,75 e 0,37 e 0,56
 33 e 0,44 e 0,81 e 0,37 e 0,58
 34 e 0,46 e 0,88 e 0,37 e 0,61
 35 e 0,48 e 0,96 e 0,39 e 0,65
 36 e 0,52 e 1,02 e 0,40 e 0,70
 37 e 0,56 e 1,09 e 0,42 e 0,75
 38 e 0,61 e 1,17 e 0,44 e 0,81
 39 e 0,67 e 1,25 e 0,46 e 0,88
 40 e 0,74 e 1,35 e 0,48 e 0,96
 41 e 0,81 e 1,46 e 0,52 e 1,02
 42 e 0,89 e 1,58 e 0,56 e 1,09
 43 e 0,98 e 1,71 e 0,61 e 1,17
 44 e 1,08 e 1,86 e 0,67 e 1,25
 45 e 1,20 e 2,03 e 0,74 e 1,35
 46 e 1,33 e 2,21 e 0,81 e 1,46
 47 e 1,48 e 2,41 e 0,89 e 1,58

	 	 Man	 Man	 Vrouw	 Vrouw
	 Leeftijd	 Niet-roker	 Roker	 Niet-roker	 Roker
 48 e 1,64 e 2,64 e 0,98 e 1,71
 49 e 1,83 e 2,89 e 1,08 e 1,86
 50 e 2,04 e 3,17 e 1,20 e 2,03
 51 e 2,28 e 3,48 e 1,33 e 2,21
 52 e 2,55 e 3,83 e 1,48 e 2,41
 53 e 2,85 e 4,21 e 1,64 e 2,64
 54 e 3,19 e 4,63 e 1,83 e 2,89
 55 e 3,57 e 5,11 e 2,04 e 3,17
 56 e 4,01 e 5,63 e 2,28 e 3,48
 57 e 4,49 e 6,21 e 2,55 e 3,83
 58 e 5,04 e 6,85 e 2,85 e 4,21
 59 e 5,66 e 7,56 e 3,19 e 4,63
 60 e 6,36 e 8,35 e 3,57 e 5,11
 61 e 7,14 e 9,22 e 4,01 e 5,63
 62 e 8,02 e 10,19 e 4,49 e 6,21
 63 e 9,02 e 11,26 e 5,04 e 6,85
 64 e 10,13 e 12,45 e 5,66 e 7,56
 65 e 11,39 e 13,76 e 6,36 e 8,35
 66 e 12,81 e 15,21 e 7,14 e 9,22
 67 e 14,40 e 16,81 e 8,02 e 10,19
 68 e 16,19 e 18,58 e 9,02 e 11,26
 69 e 18,20 e 20,53 e 10,13 e 12,45
 70 e 20,46 e 22,69 e 11,39 e 13,76
 71 e 22,99 e 25,07 e 12,81 e 15,21
 72 e 25,84 e 27,69 e 14,40 e 16,81
 73 e 28,36 e 29,87 e 16,19 e 18,58
 74 e 31,04 e 32,14 e 18,20 e 20,53
 75 e 34,04 e 34,64 e 20,46 e 22,69

3 NIET-ROKERS TARIEF 
3.1		 De verzekeringnemer heeft recht op het niet-rokers tarief indien: 
3.1.1  de verzekerde voor de aanvang van de verzekering ten minste twee 

aaneengesloten jaren direct voorafgaande aan de ingangsdatum 
van de verzekering niet heeft gerookt; 

3.1.2  de verzekerde na de ingangsdatum van de verzekering gedurende 
ten minste twee aaneengesloten jaren is gestopt met roken. De 
verzekeringnemer dient de verzekeraar schriftelijk hiervan in 
kennis te stellen. Het niet-rokers tarief zal per eerstkomende 
vervaldatum na ontvangst van deze verklaring ingaan. 

3.2	 De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar onmiddellijk 
schriftelijk melding te doen van het feit dat de verzekerde 
(opnieuw) met roken is begonnen. De verzekeraar zal de risico- 
premie aanpassen per de eerstkomende premievervaldatum dat 
de verzekerde (opnieuw) met roken is begonnen. 

3.3		 Indien de verzekering op twee verzekerden is gesloten, bestaat 
alleen recht op het niet-rokers tarief indien en zolang elke 
verzekerde recht heeft op het niet-rokers tarief. 

3.4		 Indien na overlijden van de verzekerde blijkt dat de 
verzekeringnemer geen recht (meer) had op het niet-rokers tarief 
en verzuimd heeft de verzekeraar daarvan schriftelijk in kennis te 
stellen, wordt de uitkering gereduceerd tot 75% van het risico- 
kapitaal. 

4 UITSLUITINGEN 
 De verzekeraar zal de premiebetaling niet overnemen en in plaats 

daarvan keert de verzekeraar de waarde van de verzekering uit, 
berekend per de eerstvolgende dag na de dag waarop de 
verzekeraar alle voor de uitkering vereiste stukken en gegevens als 
bedoeld in het artikel ‘Recht op uitkering’ in de Algemene 
voorwaarden heeft ontvangen, verminderd met de mutatiekosten 
die bij afkoop van de verzekering in rekening worden gebracht:
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a indien de verzekerde overlijdt door een eind aan zijn leven te 
(doen) maken of door een poging daartoe binnen twee jaar na 
het ingaan respectievelijk het weer van kracht verklaren van de 
dekking die voorziet in vrijstelling van premiebetaling bij 
overlijden, tenzij door een belanghebbende bij de premie- 
vrijstelling wordt aangetoond dat de verzekerde handelde in een 
toestand waarin hij niet in staat was zijn wil te bepalen - zoals in 
een vlaag van acute waanzin (bijvoorbeeld ijlkoorts of razernij) 
- of het overlijden van de verzekerde het gevolg is van euthanasie 
gepleegd met inachtneming van de daarvoor volgens de wet of 
rechtspraak geldende zorgvuldigheidsnormen. Een verhoging 
van de dekking die voorziet in vrijstelling van premiebetaling bij 
overlijden, geldt voor de toepassing van deze bepaling als het 
afsluiten van een nieuwe dekking; 

b indien de verzekerde overlijdt tijdens of tengevolge van enige 
krijgs- of gewapende dienst, waarbij wordt deelgenomen aan 
een oorlog of aan handelingen, die met oorlogshandelingen zijn 
gelijk te stellen, tenzij het verlenen door de verzekeraar van de 
vrijstelling van premiebetaling bij overlijden volgt uit de 
uitzondering genoemd in dit artikel onder c, dan wel indien het 
bepaalde in het artikel ‘Oorlogsrisico’ in de Algemene 
voorwaarden van toepassing is;

c indien de verzekerde overlijdt als militair of als ambtenaar van 
het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst 
tijdens de uitzending naar een gebied buiten Nederland in het 
kader van vredes of humanitaire operaties, tenzij de verzekeraar 
wegens het overlijden van de verzekerde een vorderingsrecht 
terzake van de verzekerde premievrijstelling verkrijgt op grond 
van een overeenkomst met het Ministerie van Defensie.


