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Wat bedoelen wij met…  

U/Verzekeringnemer  

U sluit deze verzekering af. U bent dus de verzekeringnemer. 

U bent ingezetene van Curaçao. Iemand is een ingezetene als 

hij/zij op Curaçao staat ingeschreven.  

Verzekerde 

Degene op wiens leven de verzekering is gesloten. De 

verzekerde is ingezetene van Curaçao.  

 
Medeverzekerde 

De tweede persoon (partner) van wie afhangt of de verzekering 

uitkeert. Als er een partner is, staat er op de polis wie de 

gegevens van de partner.  

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: ‘Lijfrente verzekering’.  

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 premie  

Dit is een eenmalige premiebetaling, het kapitaal, waarmee u 
een stamrechtverzekering bij ons aankoopt.  
 
Stamrecht 

Recht op periodieke uitkeringen ter gedeeltelijke vervanging 

van gederfd of te derven loon. 

Uitkering  

Dit is het bedrag dat wij periodiek uitbetalen. Op de polis staat 

hoe hoog deze uitkering is en met welke frequentie wij deze 

zullen uitbetalen. De hoogte van de uitkering kan afhankelijk 

zijn van een vooraf aan de verzekering door de verzekerde te 

verkrijgen en aan ons af te geven ruling van de belastingdienst. 

 

 

Wat staat er in deze voorwaarden?  

1. Grondslag van de verzekeringsovereenkomst  

2. Premie en kosten  

3. Start van de verzekering  

4. Uitkering 

5. Het veranderen van de verzekering of uw gegevens  

6. Het stoppen van de verzekering  

7. Klachten  

8. Uw privacy  

9. Overig  

1.  Grondslag van de verzekeringsovereenkomst  

De verzekering wordt aangegaan op grond van een volledig en 

naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en 

daarnaast verstrekte documenten zoals een ondertekende 

verklaring voor stamrechtvrijstelling van de Belastingdienst.  

Verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en 

volledigheid van de verstrekte informatie.  

Indien relevante informatie niet juist is weergegeven of is 

verzwegen houdt Vidavona Life zich het recht voor om de 

verzekering te beëindigen, dan wel de uitkering (gedeeltelijk) 

te weerhouden of staken. 

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de 

“Verzekeringsvoorwaarden Lijfrenteverzekering” van Vidanova 

Life en vormen samen met die voorwaarden en de polis de 

verzekeringsovereenkomst. In geval van een strijdigheid 

tussen deze voorwaarden en de Verzekeringsvoorwaarden 

Lijfrenteverzekering, hebben deze voorwaarden voorrang. 

Varianten stamrechtverzekering  

In deze voorwaarden wordt onder stamrechtverzekering 

verstaan:  

een levensverzekering waarin een ontslagvergoeding wordt 

ondergebracht. Een stamrechtverzekering is altijd een 

lijfrenteverzekering, waarin de ontslagvergoeding in periodieke 

bedragen wordt uitgekeerd. De ontslagvergoeding is de 

financiering van de uitkeringen. 

 

Wij bieden twee soorten stamrechtverzekeringen aan.  

1 Direct ingaande stamrecht: wij keren direct uit. U, de 

verzekeringnemer, kiest een uitkeringsduur. Elke maand 

ontvangt u de uitkeringen tot het einde van de 

uitkeringsduur.  

2 Uitgesteld stamrecht: wij keren nog niet direct uit. U, de 

verzekeringnemer, kiest een einddatum. Tot de einddatum 

laten wij de koopsom renderen. Aan het eind van de 
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looptijd heeft u een keuze. U kunt de uitkeringen laten 

ingaan of nog verder uitstellen mits u de 65-jarige leeftijd 

nog niet heeft bereikt. Op uw 65 jarige leeftijd moeten de 

maandelijkse uitkeringen ingaan.  

 

2.  Premie en kosten   

Wat betaalt u voor de verzekering? 

Een koopsom. Dit is het bedrag dat ineens ingevolge deze 

verzekering aan ons dient te voldoen. De koopsom komt voort 

uit (een deel van) uw ontslagvergoeding. 

 

Kan de verzekerde de koopsom zelf direct storten op 

bankrekening van Vidanova Life?  

Nee, het is niet mogelijk om de koopsom zelf te storten. In het 

geval van een ontslagvergoeding kan de koopsomstorting 

alleen gedaan worden door: 

 uw (oude) werkgever; 

 een verzekeraar die een aanspraak op periodieke 

uitkeringen (stamrecht) verzekert, of  

 een Stamrecht B.V. 

 

Waarvoor houden wij kosten in? 

Vidanova Life houdt een kostenopslag in voor het beheer van 

de polis en het verrichten van de periodieke lijfrente uitkering 

 

Wat gebeurt er als de koopsom niet wordt gestort?  

Dan keren wij niet uit en stopt de verzekering. Dit gebeurt als 

wij de koopsom niet binnen 30 dagen krijgen. U ontvangt dan 

geen uitkering.  

3.  Start van de verzekering  

Wanneer start de verzekering?  

De ingangsdatum staat vermeld op de polis. 

 

Krijgt u een medische keuring? 

Nee, voor het afsluiten van een stamrechtverzekering is geen 
medische keuring noodzakelijk. 
 
Wat gebeurt er als u de verzekering toch niet wilt? 

U moet dit doorgeven. Binnen 30 dagen na de start van de 

verzekering. 

Na 30 dagen kunt u de verzekering niet stopzetten als de 
uitkering is ingegaan. Schrijf ons daarvoor een brief. Of stuur 
een e-mail naar life@vidanova.net. Vermeld hierbij dan in 
ieder geval “Stamrechtverzekering” en het polis-nummer. 
 
Let op: Als u de stamrechtverzekering stopzet, dan kan dat 
fiscale gevolgen hebben. Neem hiervoor contact op met uw 
(belasting)adviseur.  
 

 

 

4.  Uitkering 

Wanneer keert u uit? 

Wij keren de uitkering uit zolang u en of uw partner in leven is 

(zijn). Of tot de einddatum van de verzekering. 

 

Ontvang ik een netto of bruto uitkering? 

Wij bereken de uitkeringen zo dat steeds hetzelfde bruto bedrag 

wordt uitgekeerd krijgt. Hierover houden we de wettelijk 

verplichte inhoudingen in en dragen deze af aan de 

Belastingdienst. Dat doen we volgens de belastingtabellen die 

op dat moment voor u gelden op grond van de door u aan ons 

verstrekte informatie. U ontvangt op uw rekening een netto 

bedrag. 

 

Hoe vaak ontvang ik de uitkering? 

Dat kunt u zelf kiezen. Per maand, per kwartaal, per half jaar of 

per jaar. 

 

Mag ik de rechten (op uitkering) van de verzekering 

verpanden? 

Nee dat mag niet.  

 

Aan wie wordt uitgekeerd? 

Betaling van een opeisbare lijfrente-uitkering geschiedt aan de 

daarvoor aangewezen verzekerde(n). De eerste begunstigde is 

de verzekerde. Indien deze komt te overlijden en de 

verzekering is afgesloten op twee levens, ontvangt de op de 

polis aangewezen partner de lijfrente uitkering. Dit kan 100 % 

zijn of 70 % al naar gelang overeengekomen. U vindt het 

partnerpercentage op de polis. 

 

5.  Het veranderen van de verzekering of uw 

gegevens  

Kunt u de hoogte van de uitkering veranderen? 
Nee, dat kan niet. De wettelijk verplichte inhoudingen kunnen 
wel van tijd tot tijd veranderen en hiermee de netto uitkering.  

 
Kan deze verzekering op naam van iemand anders 
worden gezet? 
Nee, de verzekeringnemer is de verzekerde. Dit kan niet 
worden gewijzigd. 
 
Mag de partner worden gewijzigd? 

De verzekeringnemer heeft het recht de partner te wijzigen door 

middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan 

ons.  

 

Mag u de verzekering verlengen of verkorten?  

Nee. 
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6.  Het stoppen van de verzekering  

Wanneer stopt de verzekering?  

De verzekering eindigt op de einddatum, of eerder als de 
verzekerde overlijdt. Als er een einddatum is, staat deze 
vermeld op de polis. 
 
Staat er geen einddatum op het polisblad? Dan is de uitkering 
levenslang. De verzekering eindigt in dat geval bij overlijden 
van de verzekerde. 
 
Gaat de uitkering na overlijden van de verzekerde (voor een 
deel) over op uw partner? Dan eindigt de verzekering pas na 
overlijden van uw partner of op de einddatum van de 
verzekering. 
 

Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt?  

Dan gaan de uitkeringen naar uw partner die u bij de aanvraag 

heeft aangegeven. Dit kan 100 % zijn of 70 % al naar gelang 

overeengekomen. U vindt het partnerpercentage op de polis. 

Ook hier trekken wij de wettelijke verplichte inhoudingen af van 

het bruto saldo. 

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.  

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. 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.  
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