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Wat bedoelen wij met… 
_________________________________________ 
 
U/Verzekeringnemer / verzekerde 
U sluit deze verzekering af. U bent dus de 
verzekeringnemer en verekerde. U bent ingezetene 
van Curaçao. Iemand is een ingezetene als hij/zij op 
Curaçao staat ingeschreven. 
 
 
Begunstigde 
Degene(n) aan wie de pensioen uitkering dient te 
worden uitgekeerd. De begunstigde is vermeld op 
de polis. 
 
We/wij/ons/onze 
Vidanova Life Insurance N.V. (“Vidanova Life”). U 
sluit de verzekering bij ons af. 
 
Ons adres is: 
Aquariusweg 2-4, Willemstad, Curaçao 
En we zijn ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Nijverheid van Curaçao onder 
nummer 143617. 
 
Waar kunt u terecht met vragen? 
U kunt ons een e-mail sturen: life@vidanova.net. 
Vermeld hierbij dan in ieder geval: 
‘Pensioenuitkering 
 
U kunt ons ook bellen. 
Ons telefoonnummer is +5999 734 42 00. 
 
Onze medewerkers zijn er op maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur. We helpen u graag. Informatie over deze 
verzekering vindt u op www.vidanova.net. 
 
Koopsom 
Dit is het kapitaal waarmee u het pensioen bij ons 
aankoopt.  
 
Pensioen  
In deze voorwaarden wordt onder pensioen 
verstaan: het van het in leven zijn van de 
verzekeringnemer en / of zijn partner afhankelijke 
recht op een periodieke uitkering in geld, welk 
recht wordt gevormd uit een aanspraak volgens 
een pensioenovereenkomst die eindigt uiterlijk bij 
overlijden.  
 
 
 

Wat staat er in deze verzekeringsvoorwaarden? 

_________________________________________ 
 
1. Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 
2. Bij start van de verzekering 
3. Koopsom en kosten 
4. Uitkering 
5. Het veranderen van de verzekering of uw 
gegevens 
6. Het stoppen van de verzekering 
7. Klachten 
8. Uw privacy 
9. Ons fraudebeleid 
10. Overig 
 
 

1. Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 
_________________________________________ 
 
De verzekering wordt aangegaan op grond van een 
volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier. Verzekeringnemer is 
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid 
van de verstrekte informatie. 
 
Indien relevante informatie niet juist is 
weergegeven of is verzwegen houdt Vidanova Life 
zich het recht voor om de verzekering te beëindigen, 
dan wel de uitkering (gedeeltelijk) te weerhouden of 
te staken. 
 
 

2. Bij de start van de verzekering 
_________________________________________ 
 
Wanneer start de verzekering? 
De verzekering begint op de ingangsdatum mits de 
koopsom is gestort. De ingangsdatum staat vermeld 
op de polis. De aanvang van de uitkering kan, indien 
met u overeengekomen op een later tijdstip liggen. 
Als dat zo is staat dat op uw polis.  
 
Krijgt u een medische keuring? 
Nee, voor het afsluiten van een verzekering voor 
pensioenuitkering is geen medische keuring 
noodzakelijk. 
 
Wat gebeurt er als u de verzekering toch niet wilt? 
Binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de polis 
kunt u via een schriftelijke mededeling de 
pensioenverzekering bij ons stopzetten.  
 
 
Voor rekening van wie komen belasting en andere 
wettelijke heffingen? 
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Die komen voor rekening van de verzekeringnemer 
en/of begunstigde.  
 
 
Mag ik de rechten (op uitkering) van de verzekering 
verpanden? 
Nee, dat mag niet. U kunt de verzekering dus niet 
koppelen aan bijvoorbeeld een hypotheeklening.  
 
 
Welke rente hanteert Vidanova Life voor de 
bepaling van de uitkering? 
De door Vidanova gehanteerde rente wordt 
periodiek vastgesteld door Vidanova op basis van 
marktconforme rente indicatoren. 
 
Loop ik renterisico bij een wijziging van de rente? 
Nee, de voor uw pensioen bepaalde rente staat vast. 
U loopt geen renterisico. 
 

3. Koopsom en kosten 
____________________________________________________ 
 

Wat betaalt u voor de verzekering? 
De pensioenverzekering gaat in tegen betaling van 
een koopsom. De koopsom is afkomstig van een bij 
een verzekeraar of pensioenfonds gespaard 
pensioen. Dit kan Vidanova Life zijn, maar ook een 
andere verzekeraar. Indien het pensioen door uw 
werkgever is gespaard bij een andere verzekeraar 
dient deze verzekeraar de koopsom direct aan 
Vidanova Life te storten.  
 
 

Waarvoor houden wij kosten in? 
Vidanova Life houdt een kostenopslag in voor het 
beheer van de polis en het verrichten van de 
periodieke uitkering.  
 
 

4. Uitkering 
____________________________________________________ 
 

Wanneer keert uw direct ingaande lijfrente uit? 
Wij keren de uitkering uit zolang de verzekerde(n) 
in leven is (zijn).  

 
Aan wie keren wij uit? 
Wij keren aan u als verzekerde uit zolang u in leven 
bent. Indien u heeft gekozen voor een 
nabestaandenpensioen dan keren wij aan u partner 
uit in geval van uw overlijden. De gerechtigde 
partner(s) zijn vermeld op uw polis.  
 
Wie verstaan wij onder partner? 

 
a) de persoon die gehuwd is met de (gewezen) 

deelnemer of gepensioneerde en als zodanig bij 
de Stichting staat ingeschreven; 

b) de ongehuwde persoon die met een 
ongehuwde verzekerde of gepensioneerde een 
duurzaam gemeenschappelijke huishouding 
voert alsware het een huwelijk. Onder 
duurzaam gemeenschappelijke huishouding 
wordt verstaan een huishouding gevoerd door 
de verzekerde of gepensioneerde en een 
partner, niet zijnde een bloed- of aanverwant in 
rechte lijn. Het voeren van een duurzaam 
gemeenschappelijke huishouding wordt als 
voldoende aangetoond beschouwd, indien aan 
alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 

 de partner een notarieel verleden 
samenlevingscontract overlegt dat 
tenminste 2 jaar rechtsgeldig is; 

 de partner door middel van een uitreksel 
uit het Bevolkingsregister kan aantonen op 
het moment van overlijden van de 
gepensioneerde of verzekerde met deze 
gepensioneerde of verzekerde tenminste 2 
jaar te hebben samengewoond en als 
zodanig bij de Verzekeraar was verzekerd. 

 het samenlevingscontract notarieel is 
verleden vóór de pensioendatum van de 
verzekerde, en aan het gestelde in 
bovenstaande twee punten wordt voldaan;  

 Het samenlevingscontract een bepaling 
van de volgende strekking bevat: partijen 
wijzen elkaar over en weer aan als 
gerechtigde voor een partnerpensioen, 
voor het geval de pensioenregeling of 
pensioenregelingen waaraan partijen 
deelnemen een partnerpensioen kent of 
kennen. Partijen zijn ermee bekend dat zij 
om in aanmerking te komen voor een 
partnerpensioen aan alle door het 
desbetreffende pensioenreglement 
gestelde eisen moeten voldoen. Partijen 
nemen deze wederzijdse aanwijzingen aan. 
Indien één van de partijen niet langer de 
andere partij in aanmerking wenst te laten 
komen voor het partnerpensioen op grond 
van zijn of haar pensioenregeling, zal de 
aanwijzing worden herroepen op de wijze 
zoals voorgeschreven bij het 
desbetreffende pensioenreglement. 

Wat keren wij aan uw nabestaanden uit? 
Indien u daarvoor gekozen heeft, keren wij aan uw 
uw partner nabestaandenpensioen uit wanneer u 
bent overleden. De uitkering aan uw partner is 100 
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% of 70 % van uw eigen pensioenuitkering. Welk 
percentage dit is vooraf met u overeengekomen en 
is vermeld op uw polis.  
 

 
5. Het veranderen van de verzekering of uw 
gegevens 
_________________________________________ 
 
Kunt u de hoogte van de pensioen uitkering 
veranderen? 
Nee, dat kan niet. 
 
Mag u iemand anders begunstigde maken/de 
begunstiging veranderen? 
Nee, dit is niet mogelijk. 
 
Kan deze verzekering op naam van iemand anders 
worden gezet? 
Nee, dit kan niet worden gewijzigd. 
 
Mag u de verzekerde vervangen door iemand 
anders? 
Nee. U moet dan een nieuwe verzekering afsluiten. 
 
Moet u een verandering van uw eigen gegevens 
doorgeven? 
Ja. Het is belangrijk dat u bijvoorbeeld uw nieuwe 
adres of een nieuw rekeningnummer aan ons 
doorgeeft.  
 
Kan Vidanova Life zonder uw toestemming iets aan 
uw verzekering veranderen, zoals uw premie of 
voorwaarden? 
Vidanova Life kan niet de voorwaarden van uw 
individuele polis wijzigen. Wel heeft de 
maatschappij het recht om de premie en 
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen 
en bloc te herzien. Bijvoorbeeld naar aanleiding van 
wijzigingen in geldende wet- of regelgeving. Indien 
een dergelijke situatie zich voordoet, wordt de 
verzekeringnemer schriftelijk in kennis gesteld 
hiervan.  
 
 
 
 
Wat gebeurt er als de overheid ons vraagt om iets 
aan de verzekering te veranderen? 
Dan doen wij dat. Op dat moment informeren wij 
u. 
 
 

6. Het stoppen van de verzekering 
_________________________________________ 
 
Wanneer stopt de verzekering? 
De verzekering is levenslang, tot aan het moment 
dat de verzekerde en / of zijn of haar partner 
overlijdt.  
 
Gaat de uitkering na overlijden van de verzekerde 
(voor een deel) over op de medeverzekerde?  
Dan eindigt de verzekering pas na overlijden van de 
medeverzekerde of op de einddatum van de 
verzekering.  
 
Kunt u deze verzekering afkopen? 
Nee, de rechten uit de verzekering zijn niet vatbaar 
voor gehele of gedeeltelijke afkoop. 
 
 

7. Klachten 
_________________________________________ 
 
Bent u het niet met ons eens? Of hebt u een klacht? 
Dan horen wij dit graag. 
We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. 
 
U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons 
doorgeven. 
 
Via het klachtenformulier op internet 
Kijk hiervoor op www.vidanova.net. Wij zorgen 
ervoor dat de klacht bij de juiste afdeling terecht 
komt. 
 
Stuur ons een brief 
Ons adres is:  
Vidanova Klachten  
Aquariusweg 2-4 
Willemstad, Curaçao 
 
 
Stuur ons een mail 
Stuur een e-mail naar life@vidanova.net. Vermeld 
hierbij dan in ieder geval “Vidanova Klachten” en 
“Lijfrente verzekering” en het polisnummer. 
 
 
 
Bel ons 
Ons telefoonnummer is +5999 734 42 00. Onze 
medewerkers zijn er op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
We helpen u graag. 
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8. Uw privacy 
_________________________________________ 
 
Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens? 
Voor verschillende zaken. 

 Om uw verzekering af te kunnen sluiten en uit 
te voeren. 

 Om fraude te voorkomen en tegen te gaan. 

 Om (klant)onderzoek te doen. 

 Om ons aan de wet te houden. 

 Om u te informeren over onze producten en 
diensten. 

 
Hoe gaan wij met uw gegevens om? 
Wij houden ons aan de op Curaçao geldende privacy 
wet- en regelgeving. 
 
 

9. Ons fraudebeleid 
_________________________________________ 
 
Waarom hebben wij een fraudebeleid? 
Omdat wij zo min mogelijk onnodige kosten willen 
maken. Zoals uitkeringen op basis van informatie die 
niet klopt. Fraude heeft tot gevolg dat eerlijke 
klanten teveel premie betalen. 
 
Wat is fraude? 
Als wij verkeerde, onvolledige of misleidende 
informatie krijgen. 
Van u of de verzekerde. Of van iemand anders die 
belang heeft bij de verzekering 

 om de verzekering af te sluiten; of 

 om een lagere premie voor de verzekering te 
krijgen; of 

 om een uitkering uit de verzekering te krijgen. 
 
Mogen wij onderzoek doen? 
Ja. 

 Als u bij het aanvragen van de verzekering 
onjuiste informatie geeft. Of informatie 
achterhoudt. 

 Als wij vermoeden dat u en/of de verzekerde 
opzettelijk probeert om een lagere premie te 
krijgen, terwijl u daar geen recht op hebt. 

 Als wij vermoeden dat u en/of de verzekerde 
opzettelijk probeert om een uitkering te krijgen, 
terwijl daar geen recht op is. 

 Als wij vermoeden dat u en/of de verzekerde ons 
op een andere manier opzettelijk benadeelt. 

 

Wat gebeurt er als wij merken dat er fraude is 
gepleegd? 
Dat verschilt van geval tot geval. 
 
Wij brengen de onderzoekskosten in rekening bij 
de fraudeur 
Als we kunnen aantonen dat er fraude is gepleegd. 
 
Soms stoppen we de verzekering 
Als wij met de juiste informatie geen verzekering 
met u zouden sluiten. 
 
Soms heeft het ook gevolgen voor andere 
verzekeringen 
Als we vinden dat het vertrouwen te veel 
beschadigd is door de fraude. 
 
We kunnen een uitkering terughalen 
Als wij door de fraude ten onrechte het verzekerd 
bedrag hebben uitgekeerd. 
 
Soms doen we aangifte bij de politie 
Bijvoorbeeld als de financiële schade door de 
fraude erg groot is. Of als de politie daar om vraagt. 
 
 

10. Overig 
_________________________________________ 
 
Welke taal gebruiken wij? 
Alleen Nederlands. 
 
Welk recht geldt er voor deze verzekering? 
Het Curaçaose recht. 
 
Welke rechter is bevoegd? 
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao  
 
 

    


