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ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING

Indeling van de voorwaarden per artikel
1  Begripsomschrijvingen
2 Verzekeringsgrondslag
3 Betalingen
4 Risico
5 Beperking recht op uitkering
6 Uitsluiting
7 Oorlogsrisico
8 Premiebetaling, premierestitutie en automatische 
               voortzetting
9 Overdracht
10 Opzegging, afkoop en premievrijmaking 
11 Lening
12 Begunstiging
13 Begunstigden
14 Uitkering en verrekening
15 Vervroegde uitkering
16 Verval (verjaring)
17 Duplicaat
18 Kosten
19 Adressering kennisgevingen
20 Deling in statutaire winst
21 Toepasselijk recht

Artikel 1.  Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Maatschappij: FATUM Levensverzekering N.V.
1.2 Verzekerde: Degene op wiens leven de verzekering 

wordt gevestigd.
1.3 Verzekeringnemer: Degene die de 

verzekeringsovereenkomst met de Maatschappij 
aangaat of diens rechtsopvolger.

1.4 Begunstigde: Degene aan wie een verzekerde 
uitkering moet worden betaald.

Artikel 2. Verzekeringsgrondslag
2.1 De verzekering is gegrond op de opgaven die door de 

verzekeringnemer en de verzekerde voor het sluiten, 
wijzigen of in kracht herstellen van de verzekering zijn 
gedaan.
De aan de Maatschappij verstrekte opgave en 
de daarbij overgelegde documenten vormen de 
grondslag van de verzekeringsovereenkomst en 
worden derhalve geacht daarmee één geheel uit te 
maken.

2.2 2.2.1 Verkeerde of onwaarachtige opgave, of ver  
 zwijging, maken de verzekering nietig.
2.2.2 De Maatschappij kan echter de verzekering 

laten voortbestaan nadat zij deze naar haar 
inzicht heeft aangepast aan de dan bekende 
gegevens.

Artikel 3. Betalingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 8:

3.1 Zal de premie uiterlijk 30 dagen na de in de polis 
genoemde vervaldag moeten worden betaald.

3.2 3.2.1 zal in geval van te late betalingen, de  
verzekerde een interest verschuldigd zijn, 
ingaande de vervaldag.

3.2.2 zal voor de interestberekening een gedeelte 
van een maand voor een gehele maand 
gerekend worden.

3.3 zal geen interest verschuldigd zijn in geval:
3.3.1 enig verschil van mening ter zake de betaling 

bestaat.
3.3.2 de stukken naar het oordeel van de 

Maatschappij niet in orde zijn.

Artikel 4. Risico
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vangt het 

risico, uit de verzekering voortvloeiende, aan zodra de 
polis is uitgereikt en tevens de eerste of enige premie 
aan de Maatschappij tegen behoorlijk bewijs van kwij-
ting is voldaan.

4.2 De Maatschappij aanvaardt het risico van het 
overlijden van de verzekerde, waar, door welke 
oorzaak en onder welke omstandigheden zulks ook  
mocht plaatsvinden, zonder dat een extra premie 
verschuldigd is, behoudens het bepaalde in de 
artikelen 5, 6 en 7.

Artikel 5.  Beperking recht op uitkering
5.1 De afkoopwaarde van de verzekering, zijnde de waarde 

van de verzekering op de dag voor het overlijden 
van de verzekerde, wordt uitgekeerd wanneer de 
verzekerde overlijdt:
5.1.1 tijdens of tengevolge van de deelneming 

aan oorlog of georganiseerde gewapende 
strijd, anders dan in dienst van de Republiek 
Suriname of de Staat van zijn nationaliteit;

5.1.2 door een ongeval met of veroorzaakt door 
een luchtvaartuig waarin hij zich bevond 
anders dan als passagier;

5.1.3 tengevolge van zelfmoord, met uitzondering 
van gevallen waarbij de premie over twee 
jaren is voldaan en er reeds twee jaren zijn 
verstreken na aanvang van het risico. 
De psychische toestand waarin de verzekerde 
verkeerde wordt in de beoordeling van de 
daad of het overlijden ten gevolge daarvan 
buiten beschouwing gelaten.

5.1.4 doordat hij zich niet heeft gehouden aan 
enige aanwijzing gegeven door een daartoe 
bevoegde arts.

5.2 Wanneer een der in het vorig genoemd lid genoemde 
gevallen zich voordoet en er geen recht op afkoop 
bestaat, doch wel op een premievrije verzekering, dan 
zal de Maatschappij volgens voor haar gebruikelijke 
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regelen de uitkeringen verminderen.
5.3 Bij vaststelling van de in lid 5.1 en 5.2 genoemde be-

dragen c.q. uitkeringen worden opeisbare, nog niet 
betaalde (opgerente) premies, geleende bedragen en 
verschuldigde interesten verrekend.

Artikel 6. Uitsluiting
Van de verzekering is uitgesloten het overlijden van de 
verzekerde ten gevolge van een misdrijf gepleegd door de 
begunstigde of waaraan de begunstigde medeplichtig is 
geweest en voor zover de uitkering die begunstigde ten goede 
zou komen.

Artikel 7. Oorlogsrisico
7.1 Op het moment dat in Suriname een oorlogstoestand 

intreedt, worden:
7.1.1 de verzekerde uitkeringen teruggebracht 

tot 90% van de op dat tijdstip verzekerde 
uitkeringen.

7.1.2 de premievrije uitkeringen verminderd 
met 10% van de op dat tijdstip verzekerde 
uitkeringen.

7.1.3 de afkoopwaarden in dezelfde verhouding als 
de premievrije uitkeringen verminderd.

7.2 Het in het vorige lid bepaalde wordt geacht niet in 
werking te zijn getreden, indien binnen zes maanden 
na beëindiging van de actieve oorlogstoestand, doch 
uiterlijk bij het opeisbaar worden van enige verzekerde 
uitkering respectievelijk bij premievrijmaking of 
afkoop, ten genoegen van de Maatschappij wordt 
aangetoond, dat de verzekerde op het in de aanvang 
van dat lid vermelde tijdstip en verder tijdens de 
gehele duur van de actieve oorlogstoestand verblijf 
hield in een land dat gedurende die tijd niet in oorlog 
was.

7.3 De Maatschappij zal, uiterlijk negen maanden 
na het einde van het boekjaar waarin de actieve 
oorlogstoestand is geëindigd, op de groep polissen 
waarop deze of in de hoofdlijnen daarmede 
overeenstemmende molestbepalingen in werking 
zijn getreden, de reeds ingehouden kortingen 
alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor 
de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of 
gedeeltelijk laten vervallen, een en ander voor zover 
de aan het einde van bedoeld boekjaar berekende 
waarde der gezamenlijke kortingen de totale waarde 
op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te 
stellen extra-sterfteverliezen van genoemde groep 
overschrijdt.

Artikel 8. Premiebetaling, premierestitutie en   
  automatische voortzetting
8.1 Premies zijn verschuldigd steeds aan het begin van 

de premietermijn waarop ze betrekking hebben tot 
de einddatum van de premiebetaling of tot eerder 
overlijden van de verzekerde dan wel tot het overlijden 
van de eerst stervende van de verzekerden.

8.2 Ingeval van stopzetting van de verzekering binnen de 
premietermijn:
8.2.1 door overlijden van de verzekerde(n), zal de 

Maatschappij geen restitutie hoeven te doen 
van termijnpremie.

8.2.2 in alle andere gevallen, indien recht op 
restitutie bestaat, zal bij de berekening, ten 

aanzien van niet vervallen premietermijnen, 
worden uitgegaan van een datum die een 
geheel aantal maanden van de laatste 
premievervaldag is verwijderd.

8.3 Indien er sprake is van stopzetting van de verzekering 
wegens overlijden van de verzekerde binnen een 
premietermijn, vindt geen restitutie van de ter-
mijnpremie plaats.

8.4 De premie is betaalbaar ten kantore van de 
Maatschappij. Niet aanbieding van een kwitantie door 
de Maatschappij ontslaat de verzekeringnemer niet 
van zijn verplichting tot premiebetaling.

8.5 Indien een premie 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).

8.6 Niet betaling van de eerste premie of koopsom binnen 
twee maanden na dagtekening van de polis doet de 
verzekering terstond en zonder nadere mededeling of 
formaliteit vervallen.

8.7 Niet betaling van een volgende premie of koopsom 
binnen twee maanden na de premievervaldag leidt tot 
het volgende:
8.7.1 a. de verzekering die voor afkoop in 

aanmerking komt, wordt automatisch en 
ongewijzigd voortgezet en blijft van kracht 
zolang de afkoopwaarde meer bedraagt dan 
hetgeen uit hoofde van onbetaald gebleven 
premies en/of belening is verschuldigd.
b. zodra de afkoopwaarde niet meer 
toereikend is voor automatische voortzetting, 
vervalt de verzekering zonder enige uitkering.
c. heeft de verzekering 12 maanden na 
de vervaldag van de onbetaalde premie(s) 
nog een afkoopwaarde, dan is de verzekering 
vanaf dat tijdstip omgezet in een premievrije 
verzekering.

8.7.2 De verzekering die voor afkoop in 
aanmerking komt, waarbij het gestelde onder 
8.7.1 niet van toepassing is, wordt omgezet in 
een premievrije verzekering.

8.7.3 De verzekering die noch voor afkoop, noch 
voor premievrijmaking in aanmerking komt, 
vervalt zonder enige uitkering.

Artikel 9. Overdracht
Onverminderd het bepaalde in artikel 8:
9.1 de verzekeringnemer is bevoegd een ander in zijn 

plaats te stellen op wie al zijn rechten overgaan.
9.2 de overdracht is tegenover de Maatschappij van kracht 

pas nadat zij daarvan, na behoorlijk in kennis te zijn 
gesteld, aantekening heeft gemaakt op de polis.

Artikel 10. Opzegging, afkoop en premievrijmaking
10.1 Opzegging en afkoop:

10.1.1 De verzekeringnemer kan de verzekering 
te allen tijde door middel van schriftelijke 
opzegging doen beëindigen, met 
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inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste 3 maanden.

10.1.2 De verzekering kan worden beëindigd door 
afkoop op verzoek van de verzekerde, onder 
de voorwaarde dat het recht tot afkoop 
bestaat, waarbij:
a. de verzekerde de door de 
Maatschappij verlangde documenten dient te 
overleggen.
b. berekening van de afkoopwaarde 
geschiedt volgens de bij de Maatschappij 
gebruikelijke regels.
c. de afkoopwaarde, na verrekening 
van verschenen doch niet betaalde premies 
(opgerent volgens artikel 8.5), geleende 
bedragen en verschuldigde interest, aan de 
verzekeringnemer wordt uitgekeerd tegen 
inlevering van de polis.

10.1.3 De verzekering eindigt van rechtswege bij 
niet betaling van de premie conform artikel 8.

10.2 Premievrijmaking:
10.2.1 Op verzoek van de verzekerde kan de 

verzekering worden omgezet in een 
premievrije verzekering.

10.2.2 Verrekening van verschenen doch niet 
betaalde premies (opgerent volgens artikel 
8.5), geleende bedragen en verschuldigde 
interest heeft plaats door gedeeltelijke 
afkoop, terwijl het resterend gedeelte van de 
verzekering in een premievrije verzekering 
wordt omgezet.

10.2.3 De Maatschappij behoudt zich het recht voor 
om een premievrije verzekering geheel of 
gedeeltelijk af te kopen of met de waarde van 
die verzekering een ander verzekeringsdeel 
te verhogen, indien de premievrij verzekerde 
uitkering lager is dan de Maatschappij te 
eniger tijd aanvaardbaar zal achten.

Artikel 11. Lening
De verzekeringnemer kan de verzekering, indien deze voor 
afkoop in aanmerking komt, belenen op door de Maatschappij 
te stellen voorwaarden tot ten hoogste het bedrag van de 
afkoopwaarde. 

Artikel 12. Begunstiging
12.1 De verzekeringnemer kan te allen tijde gedurende het 

leven van de verzekerde een begunstigde aanwijzen of 
een bestaande begunstiging wijzigen.

12.2 12.2.1 Ingeval de verzekeringnemer de begunstiging  
 wenst te wijzigen, nadat de bestaande   
 begunstigde zijn begunstiging met   
 schriftelijke toestemming van de verzekerde  
 schriftelijk heeft aanvaard, kan de    
 wijziging slechts geschieden onder   
 overlegging van een schriftelijke 

  toestemming daartoe afkomstig van de   
  bestaande begunstigde.

12.2.2 Van elke wijziging maakt de maatschappij 
melding in de polis en is de wijziging pas 
vanaf dat moment van kracht.

12.3 Wijziging van begunstiging is niet meer mogelijk ten 
aanzien van een opvorderbaar geworden kapitaal of 
rentetermijn.

12.4 Nadat schriftelijke aanvaarding door de begunstigde 
heeft plaats gehad, kan de Maatschappij hem 
de mogelijkheid bieden tot voortzetting van de 
verzekering nadat de verzekeringnemer in gebreke is 
gebleven zijn verplichtingen na te komen.  

Artikel 13. Begunstigden
13.1 Recht op uitkering heeft de begunstigde die in leven is 

en het recht bestaat op het tijdstip van opvorderbaar 
worden van een uitkering, overeenkomstig de in de 
begunstiging aangegeven volgorde en wel degene die 
als eerste voor die uitkering genoemd wordt.

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

13.3 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 alge-
mene titel.

Artikel 14. Uitkering en verrekening
14.1 Een opeisbaar geworden verzekerde uitkering wordt 

uitbetaald aan de begunstigde, nadat de Maatschappij 
in het bezit is gesteld van de volgende documenten:
•	  de originele polis;
•	 een uittreksel uit het overlijdensregister;
•	 een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie er 

uitgekeerd zal worden;
Voor de uitkering bij in leven zijn is daarnaast vereist:
•	 een attestatie de vitae (bewijs van in leven zijn) 

van de verzekerde. 
De vereiste documenten dienen aan de maatschappij 
te zijn overgelegd en door deze in orde bevonden.

14.2 De Maatschappij behoudt zich het recht voor ieder 
verder aanvullend bewijs te verlangen dat hij nodig 
mocht achten om de uitkering te kunnen doen.

14.3 14.3.1 De uitkering of de contante waarde van de   
 toekomstige uitkeringen zal verrekend 

  worden met opeisbaar verschuldigde premies  
  (opgerent volgens artikel 8.5), geleende   
  bedragen en verschuldigde interest.

14.3.2 Ingeval van verrekening van de contante 
waarde der toekomstige uitkeringen 
zal de Maatschappij, tenzij anders is 
overeengekomen, alle uitkeringen in dezelfde 
verhouding verminderen.

Artikel 15. Vervroegde uitkering
15.1     15.1.1 De (eerstgeroepen) begunstigde heeft het   

 recht zich vervroegd te doen uitbetalen.
15.1.2 Zijn meer begunstigden gelijktijdig het 

eerst geroepen, dan zullen zij het recht op 
vervroegde uitkering slechts gezamenlijk 
geldend kunnen maken.

15.2 De berekening der contante waarde geschiedt per de 
dag, waarop het verzoek door de Maatschappij wordt 
ontvangen met een door de Maatschappij vast te 
stellen interest met inachtneming van artikel 14.

15.3 Door de uitbetaling van de contante waarde van 
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een uitkering zal de Maatschappij van al haar 
verplichtingen met betrekking tot die uitkering zowel 
tegenover de betrokkene(n) als tegenover de na hem 
(hen) geroepen begunstigde(n) zijn bevrijd.

Artikel 16. Verval (verjaring)
Alle rechten op verzekerde bedragen en alle andere 
rechtsvorderingen uit de verzekering voortvloeiende vervallen 
door verloop van vijf jaren, aanvangende op het ogenblik 
waarop zij opeisbaar worden c.q. geldend gemaakt kunnen 
worden.

Artikel 17. Duplicaat
17.1 De Maatschappij kan, indien door de 

verzekeringnemer aannemelijk is gemaakt en dit ter 
uitsluitende beoordeling van de Maatschappij, van 
een polis op naam op schriftelijk verzoek van de 
verzekeringnemer een duplicaat verstrekken.

17.2 De Maatschappij kan bij de beoordeling van dit 
verzoek van de verzekeringnemer verlangen dat 
bepaalde documenten worden afgegeven.

17.3 Door de afgifte van het duplicaat wordt de 
oorspronkelijke polis van nul en generlei waarde, 
hetgeen ook op het duplicaat vermeld wordt.

17.4 Het bepaalde in het vorig lid geldt eveneens voor 
verdere afschriften, met gelijke bewijskracht als het 
origineel, die door de Maatschappij worden verstrekt.

Artikel 18. Kosten
18.1 De verzekeringnemer dient te betalen de kosten 

door de Maatschappij gemaakt in verband met de 
verzekering, daaronder mede begrepen de kosten 
ter wijziging van de polis, of het verstrekken van een 
duplicaat of verder afschrift.

18.2 Uitsluitend ter beoordeling van de Maatschappij, 
kunnen de in het vorig lid bedoelde kosten worden 
verrekend, overeenkomstig artikel 14.

Artikel 19. Adressering kennisgevingen
19.1 De verzekeringnemer en de begunstigde zelf, wanneer 

deze de begunstiging overeenkomstig artikel 12 
heeft aanvaard, dienen iedere verandering in hun 
adres schriftelijk, per aangetekend schrijven, aan de 
Maatschappij mede te delen.

19.2 Kennisgevingen worden door de Maatschappij 
verzonden per niet-aangetekende brief, op het laatst 
aan de Maatschappij medegedeeld adres.

19.3 Een kopie van het verzonden stuk ten kantore van 
de Maatschappij levert van de verzending verplicht 
volledig bewijs.

Artikel 20. Deling in statutaire winst
20.1 Telkens wanneer - overeenkomstig het in de Statuten 

van de Maatschappij bepaalde – een bedrag uit de 
winst wordt bestemd voor de verzekeringnemers, wier 
verzekeringen zijn gesloten met recht op een aandeel 
in de winst (“hoofdverzekeringen”), wordt voor elke 
hoofdverzekering aan de betrokken verzekeringnemer 
een verzekering toegekend. Laatstbedoelde 
verzekering behelst een aanspraak op:
a. een uitkering, te verrichten op de einddatum 
van de hoofdverzekering mits de verzekerde dan in 
leven is, en
b. een uitkering, te verrichten terstond bij 

overlijden van de verzekerde vóór die einddatum.
20.2 Een verzekering kan slechts delen in de winst, 

indien ten tijde van voormelde toekenning alle 
overeengekomen premies voor zover verschenen, 
voldaan zijn.

20.3 De maatstaven, naar welke de aan de in lid 1 
bedoelde verzekeringnemers toekomende winst 
over de polissen wordt verdeeld, worden door de 
Maatschappij vastgesteld.

20.4 De voorwaarden van de hoofdverzekering zijn 
op overeenkomstige wijze van toepassing op de 
verzekeringen, verkregen uit hoofde van het recht op 
een aandeel in de winst.

20.5 Rechtshandelingen met betrekking tot verzekeringen, 
welke uit hoofde van het recht op een aandeel in 
de winst zijn verkregen, kunnen niet afzonderlijk 
worden verricht, doch uitsluitend samen met 
overeenkomstige rechtshandelingen met betrekking 
tot de hoofdverzekering en omgekeerd.

20.6 De eerstgeroepen begunstigde voor de uitkeringen 
van de hoofdverzekering is tevens begunstigde 
voor de uitkeringen krachtens de in lid 1 genoemde 
aanspraak.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Surinaams recht van toepassing.


