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Wat bedoelen wij met… 
________________________________________ 

 

Verzekeringnemer 

De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering 

heeft afgesloten. Dit staat op het polisblad vermeld. De 

verzekeringnemer betaalt de premie. In deze voorwaarden 

spreken we de verzekeringnemer aan met u. 

 

De verzekeringnemer is ingezetene van Curaçao. Iemand 

is een ingezetene als hij/zij op Curaçao staat ingeschreven. 

 

Verzekerde 

De persoon of personen van wie het in leven zijn of het 

overlijden bepaalt of wij een uitkering doen. 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. De medeverzekerde 

is ingezetene van Curaçao. 

 

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. 

 

Premie  

De periodiek voor de verzekering verschuldigde bedragen.   

 

Koopsom 

Eenmalige premiebetaling of (additionele) storting. 

 

Premievervaldag 

De datum waarop de premie periodiek verschuldigd is. Deze 

is vermeld op de polis. 

Begunstigde(n) 

Degene(n) aan wie het verzekerd kapitaal dient te worden 

uitgekeerd. De begunstigde(n) is vermeld op de polis. De 

verzekerde is ook begunstigde. 

 

Omzetting  

Voor zover een recht op een lijfrente met onze instemming 

wordt omgezet in een ander zodanig recht, wordt het 

tweede recht beschouwd als een voortzetting van het 

eerste recht.  

Waar kunt u terecht met vragen? 

U kunt ons een e-mail sturen: life@vidanova.net.  

 

 

U kunt ons ook bellen. 

Ons telefoonnummer is +5999 734 42 00. 

 

 

Wat staat er in deze verzekeringsvoorwaarden? 
________________________________________ 

 

1. Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 

2. Bij start van de verzekering 

3. Premie 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 en eventueel daarnaast verstrekte 

formulieren zoals de gezondheidsverklaring en medische 

keuring. 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. 

 
Verzekeringsvormen 

In de opbouwfase kunt u kiezen uit de volgende soorten 

verzekeringsvormen. 

 

Gemengde verzekering: het kapitaal wordt uitgekeerd bij in 

leven zijn op de einddatum of onmiddellijk na eerder 

overlijden. Het kapitaal die tot uitkering komt bij 

overlijden van de verzekerde dient te worden aangewend 

voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente, die 

uitkeert in vaste en gelijke periodieke termijnen. 

De duur van de premiebetaling is gelijk aan de duur van de 

verzekering 

Verzekering bij leven met spaardeel: het kapitaal wordt bij in 

leven zijn op einddatum uitgekeerd. Bij eerder overlijden 

wordt de som van het gespaarde deel van de premie 

uitgekeerd vermeerderd met de samengestelde interest. 

Het kapitaal die tot uitkering komt bij overlijden van de 

verzekerde dient te worden aangewend voor de aankoop 

van een nabestaandenlijfrente, die uitkeert in vaste en 
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gelijke periodieke termijnen. De duur van de 

premiebetaling is gelijk aan de duur van de verzekering.  

Verzekering bij leven met premierestitutie: het kapitaal wordt 

bij in leven zijn op einddatum uitgekeerd. Bij eerder 

overlijden wordt de som van de gestorte premies 

uitgekeerd verminderd met de verzekeringskosten. Het 

kapitaal die tot uitkering komt bij overlijden van de 

verzekerde dient te worden aangewend voor de aankoop 

van een nabestaandenlijfrente, die uitkeert in vaste en 

gelijke periodieke termijnen. De duur van de 

premiebetaling is gelijk aan de duur van de verzekering.  

Verzekering bij leven: het kapitaal wordt alleen bij in leven 

zijn op einddatum uitgekeerd. De duur van de 

premiebetaling is gelijk aan de duur van de verzekering. 

Soorten Lijfrente 

In deze voorwaarden wordt onder lijfrente verstaan: het 

van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke 

recht op een periodieke uitkering in geld, welk recht wordt 

gevormd uit een aanspraak volgens een overeenkomst van 

levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke 

uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden.  

Onder een overeenkomst van levensverzekering als 

voornoemd wordt in deze voorwaarden verstaan: een 

overeenkomst van verzekering tot het doen van geldelijke 

uitkeringen in verband met het leven of de dood van de 

mens, met dien verstande dat overeenkomsten van 

ongevallenverzekering niet als overeenkomsten van 

levensverzekering worden beschouwd, en welke 

overeenkomst bestaat uit deze voorwaarden – zoals van 

tijd tot tijd gewijzigd- en de polis gezamenlijk.  

 

Wij bieden de volgende soorten lijfrenten aan. 

1. Oudedagslijfrenten: lijfrenten waarvan de termijnen 

toekomen aan de verzekerde en uitsluitend eindigen 

bij diens overlijden. 

2. Overbruggingslijfrenten: lijfrenten waarvan de 

termijnen toekomen aan de verzekerde en eindigen in 

het jaar waarin de verzekerde 65 wordt voor zover het 

gezamenlijke bedrag aan termijnen van bedoelde 

lijfrenten, beoordeeld naar het tijdstip van de 

premiebetaling, niet meer is dan NAf 50.000 per jaar. 

3. Tijdelijke oudedagslijfrenten: lijfrenten waarvan de 

termijnen toekomen aan de verzekerde, een looptijd 

hebben van ten minste vijf jaren en niet eerder ingaan 

dan het jaar waarin de verzekerde de leeftijd van 65 

jaar bereikt, voor zover het gezamenlijke bedrag aan 

termijnen van bedoelde lijfrenten, beoordeeld naar het 

tijdstip van de premiebetaling, niet meer is dan ANG 

25.000 per jaar. 

 

 

 

 

 

 

2. Bij de start van de verzekering 
________________________________________ 

 

Wanneer start de verzekering? 

Op de ingangsdatum. Deze staat op uw polis. 

 

Wanneer vragen we om extra medische gegevens, 

een medische keuring of een medisch onderzoek? 

 Als u een overlijdensdekking afsluit als onderdeel van 

uw verzekering. 

 Als de gegevens uit de gezondheidsverklaring niet 

genoeg informatie geven. 

 Als u kiest voor een premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid 

 

Met de extra gegevens of de medische keuring krijgen we 

een beter beeld van de gezondheid van de verzekerde. 

 

Waarom moet de verzekerde een 

gezondheidsverklaring invullen?  

 Om te bepalen of wij u de gewenste verzekering  

kunnen aanbieden. 

 En om te bepalen welke premie u moet betalen. 

 

Bij  wie kan de verzekerde zich medisch laten 

keuren? Of een medisch onderzoek laten uitvoeren?  

Bij bedrijven of artsen die door ons zijn aangewezen of 

goedgekeurd.  

 

Wat gebeurt er als u de verzekering toch niet wilt?  

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

verzekering.  

 

Schrijf ons daarvoor een brief. Of stuur een e-mail naar 

life@vidanova.net. Vermeld hierbij dan in ieder geval 

“Lijfrenteverzekering” en het polisnummer.  

 

De premie die u betaalde, krijgt u terug. 

 

 

3. Premie en kosten 
________________________________________ 

 

Wat betaalt u voor deze verzekering?  

Premie. Deze betaalt u periodiek en/of ineens. Zolang de 

verzekering loopt. Bij de start van de verzekering vertellen 

wij u hoeveel premie u periodiek en/of ineens gaat betalen. 

 

Zijn de premies gegarandeerd? 

Ja. Als u de verzekering niet verandert, dan houdt u de 

premies zoals vermeld op de polis. Er zijn een paar 

uitzonderingen hierop zoals: wijzigingen in geldende  
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wet- of regelgeving, het door de maatschappij en bloc 

herzien van de premie en voorwaarden van bepaalde 

groepen verzekeringen, of de ontdekking dat de van u of 

van de verzekerde aangeleverde informatie onjuist was. 

 

Hoe betaalt u de premie? 

Periodiek of ineens. Verzekeringspremies zijn bij ons altijd 

bij vooruitbetaling verschuldigd. U heeft de optie de 

verschuldigde (koopsom)premie periodiek naar ons over te 

maken. Of wij schrijven de (koopsom)premie automatisch 

van uw rekening af. Dat doen wij aan het begin van iedere 

inningsperiode. Hiervoor geeft u ons toestemming. U moet 

een Curaçaose betaalrekening hebben. 

 

Wat betaalt u als de verzekering in de loop van een 

maand start?   

U betaalt bij de eerste premie enkel voor de dagen dat u in 

die maand bent verzekerd. Bij de eerst volgende premie 

incasso wordt de volledige premie periodiek geïncasseerd 

en/of door u naar ons overgemaakt.  

 

Is er dekking als u de 1e premie niet (op tijd) 

betaalt?   

Nee. Er is alleen dekking als wij de 1ste premie binnen 90 

dagen na de ingangsdatum bij u kunnen afschrijven of 

ontvangen. Wij stoppen anders de verzekering. We stoppen 

de verzekering ook als u de 1ste premie eerst wel betaalde 

maar later terughaalde (storneren). 

 

Wat gebeurt er als wij de premie niet kunnen 

afschrijven? Of als u te laat betaalt of een premie 

terughaalt? 

Dat verschilt van geval tot geval. 

 
a) Altijd 

Wij sturen u een betalingsherinnering. 

 
b) Als dit 3 keer of meer in een jaar voorkomt  

Wij maken extra kosten. Deze moet u terugbetalen.  

 

Wat gebeurt er als u de premie niet (meer) betaalt? 

Dan stoppen wij de verzekering. Dit gebeurt als wij de 

premie niet binnen 90 dagen krijgen. Wij maken uw polis 

dan premievrij. Uw uitkering zal dan lager zijn. Dit geldt 

voor de uitkering op einddatum bij in leven zijn en voor de 

uitkering bij overlijden. De nieuwe bedragen komen op uw 

polis te staan.  

 

Betalen we een gedeelte van de maandpremie terug 

als u de verzekering stopt? 

Ja. Als u al betaalde voor de rest van de maand. 

U betaalt alleen voor de dagen dat de verzekering liep.  

Betalen we een gedeelte van de maandpremie terug 

als wij de verzekering stoppen? 

Ja. Als u al betaalde voor de rest van de maand. 

U betaalt alleen voor de dagen dat de verzekering liep. 

Betalen we premie terug als de verzekerde overlijdt? 

Ja, indien het gaat om een tijdelijke of gewone 

oudedagslijfrente, of overbruggingslijfrente, betalen wij het 

vooruitbetaalde gedeelte terug. U betaalt alleen premie 

voor de dagen dat de verzekering liep. 

 

 

4. Uitkering 
________________________________________ 

 

Wanneer keren we uit? 

Als de verzekerde de overeengekomen leeftijd heeft bereikt 

en nog in leven is,  dan wel indien de verzekerde eerder 

overlijdt en een overlijdensdekking is overeengekomen. U 

vindt deze informatie op uw polis.  

 

Wat keren we uit? 

 Bij in leven zijn op de overeengekomen datum:  

het overeengekomen kapitaal dat dient ter aanschaffing 

van een lijfrente-uitkering, waarvan de hoogte op moment 

van aanschaf zal worden vastgesteld.  

 Bij overlijden van de verzekerde voor de  

overeengekomen datum, en er is een overlijdensdekking: 

het overeengekomen overlijdensrisicokapitaal, of de 

restitutie van uw premie of spaardeel. Dit is afhankelijk van 

de door u gekozen dekking. Deze vindt u terug op uw polis. 

Het kapitaal die tot uitkering komt bij overlijden van de 

verzekerde dient dan te worden aangewend voor de 

aankoop van een nabestaandenlijfrente, die uitkeert in 

vaste en gelijke periodieke termijnen.   

 

Welke gegevens hebben we nodig om uit te kunnen 

keren? 

Dat verschilt van geval tot geval. 

 

a) Altijd bij in leven zijn 

 Een bewijs van in leven zijn.  

  

b) Altijd bij overlijden 

 Een kopie van de overlijdensakte. 

 Sedulanummer of paspoortnummer van de  

verzekerde. 

 Oorzaak van overlijden. 

 Naam, adres en woonplaats van de huisarts van  

de verzekerde. 
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 Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van    

de begunstigde(n). 

 Kopie van het identiteitsbewijs van de  

begunstigde(n). 

 Handtekening(en) van de begunstigde(n). 

 Rekeningnummer van de begunstigde(n).  

  

c) Soms 

 Een verklaring van erfrecht. Bijvoorbeeld als  

meerdere kinderen of meerdere erfgenamen de uitkering 

krijgen. In de verklaring staat wie de kinderen of 

erfgenamen zijn. De verklaring vraagt u op bij de notaris. 

Een notaris rekent hiervoor kosten. 

 Extra gegevens. Bijvoorbeeld als de verzekerde in 

het buitenland is overleden. 

 

Wordt er navraag en onderzoek gedaan naar de 

oorzaak van het overlijden? 

Soms. Bijvoorbeeld als de verzekerde kort na de start van 

de verzekering overlijdt. Of bij een overlijden in het 

buitenland. Of als we fraude vermoeden. 

 

Aan wie keren we uit? 

Aan u als verzekerde (bij in leven zijn) dan wel aan de op 

de polis vermelde begunstigde(n) in geval van overlijden. 

U geeft bij het afsluiten van de verzekering aan ons door 

wie dat is.  

 

Indien een begunstigde overlijdt vóórdat de uitkering 

waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar wordt, gaat zijn 

recht niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, 

tenzij de erfgenamen of rechtverkrijgenden expliciet zijn 

aangegeven in het aanvraagformulier en deze vallen in de 

kring der gerechtigden. 

 

Wie bedoelen we met de begunstigde(n)? 

Vaak wordt gebruik gemaakt van een standaard rijtje van 

begunstigden:  

 
a) Verzekerde  

De persoon of personen van wie het in leven zijn of het 

overlijden bepaalt of wij een uitkering doen. 

 

b) Echtgeno(o)t(e) /partner van de verzekeringnemer 

Dit is uw echtgenoot of echtgenote op het moment dat de 

verzekerde overlijdt. 

 

c) Kinderen van verzekerde  

Dit staat precies uitgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

 

 kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren 

 geadopteerde kinderen  

 erkende kinderen  

 stiefkinderen 

 

d) Erfgenamen van verzekerde 

Dit is iedereen die recht heeft op (een deel van) de erfenis 

van de verzekerde. 

 

Wat gebeurt er met de uitkering als een begunstigde 

is overleden? 

Dat verschilt van geval tot geval.  

 

a) Als één persoon als begunstigde is genoemd 

Als één persoon als begunstigde is genoemd dan gaat de 

uitkering naar de volgende begunstigde in het 

(standaard)begunstiging rijtje. 

 

b) Bij “Kinderen van verzekerde” 

De kinderen van het overleden kind nemen die plek in.  

Hoe verdelen we de uitkering aan “Kinderen van 

verzekerde”? 

Ieder kind krijgt evenveel.  

 

Hoe verdelen we de uitkering aan “Erfgenamen van 

verzekerde”?   

Op dezelfde manier als de erfenis.  

 

Wat gebeurt er als een erfgenaam begunstigde is en 

de erfenis weigert? 

Deze erfgenaam blijft wel begunstigde voor de uitkering uit 

deze verzekering.  

 

Wanneer keren we niet uit aan een begunstigde? 

 Als de begunstigde veroordeeld is voor de dood van de 

verzekerde. En beroep tegen die veroordeling niet 

meer mogelijk is. 

 Als de begunstigde veroordeeld is voor het meewerken 

aan de dood van de verzekerde. En beroep tegen die 

veroordeling niet meer mogelijk is. 

 Als de verzekerde overlijdt door opzet of grove schuld 

van de begunstigde. 

  

Wat gebeurt er met de uitkering wanneer we niet 

uitkeren aan een begunstigde? 

Dat verschilt van geval tot geval. 

 

a) Als één persoon als begunstigde is genoemd 

Dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde in het 

rijtje.  
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b) Als er meerdere begunstigden samen op dezelfde 

plaats staan 

Dan gaat de uitkering naar de andere begunstigden die ook 

op die plaats staan. 

  

Hoe snel keren we uit? 

Zo snel mogelijk. Maar soms duurt het langer, 

bijvoorbeeld: 

 Als we nog niet alle gegevens hebben. 

 Als wij onderzoek doen naar het in leven zijn, of de 

doodsoorzaak. 

 Als de begunstigde verdacht is van betrokkenheid bij 

de dood van de verzekerde. 

 Als de Officier van Justitie ons vraagt nog niet uit te 

keren. 

 

Keren we uit bij overlijden door (een poging tot) 

zelfdoding? 

Niet altijd.  

 

a) Bij overlijden door (een poging tot) zelfdoding binnen 

2 jaar na het afsluiten van de verzekering? 

Dan keren we niet uit. 

 

b) Als het verzekerd bedrag tussentijds is verhoogd  

Dan keren wij de verhoging van het verzekerd bedrag niet 

uit als de ( poging tot) zelfdoding plaatsvond binnen 2 jaar 

na de verhoging.  

 

Wanneer keren we minder uit dan het verzekerd 

bedrag? 

In een aantal bijzondere gevallen.  

 

a) Als niet alle premies betaald zijn 

In geval van overlijden worden de niet betaalde premies 

van de uitkering afgetrokken. 

  

b) Bij verkeerde informatie of misleidende informatie van 

u of van de verzekerde 

Als wij met de juiste informatie een lagere uitkering zouden 

verzekeren voor de premie die u betaalt, keren we alleen 

dat lagere bedrag uit. 

 

Wanneer keren we niet uit? 

In een aantal bijzondere gevallen.  

 

a) Als de verzekerde in een buitenlands leger meedoet 

aan een oorlog of een opstand  

Dan keren we niet uit.  

 

b) Als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert 

Dan keren we niet uit. Dit geldt ook als de verzekerde wordt 

gedood om een aanslag te voorkomen. Of wordt gedood 

om de gevolgen van de terroristische handelingen te 

beperken. 

 

c) Als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief 

reisadvies geldt 

We keren niet uit als de verzekerde overlijdt door een 

gebeurtenis die verband houdt met het negatief reisadvies 

(zoals oorlog, opstand, terrorisme of een uitbraak van een 

gevaarlijke ziekte). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

van Nederland geeft aan voor welke landen en gebieden 

een negatief reisadvies geldt. 

 

d) Bij verkeerde informatie of misleidende informatie. Van 

u of van de verzekerde 

We keren niet uit als wij met de juiste informatie geen 

verzekering met u zouden sluiten. 

 

 

5. Het veranderen van de verzekering of uw 
gegevens 
________________________________________ 

 

Mag u het verzekerd bedrag veranderen? 

Ja. Als u het verzekerd bedrag verhoogt, vragen we nieuwe 

medische gegevens. Vaak is een gezondheidsverklaring 

voldoende. Soms vragen we om extra gegevens. Soms 

vragen we om een medische keuring of medisch onderzoek. 

 

Mag u de verzekering verlengen of verkorten? 

Ja. Als u de verzekering verlengt, vragen we nieuwe 

medische gegevens. Vaak is een gezondheidsverklaring 

voldoende. Soms vragen we om extra gegevens. Soms 

vragen we om een medische keuring of medisch onderzoek. 

Bij een lijfrente die eindigt in het jaar waarin de verzekerde 

65 jaar wordt kan de verzekering niet voorbij die leeftijd 

worden verlengd.  

 

Mag u iemand anders begunstigde maken/de 

begunstiging veranderen?  

Nee. 

 

Kan de begunstiging op deze verzekering worden 

aanvaard? 

Nee, dit kan niet. Aanvaarden betekent dat de begunstiging 

vaststaat. En dat deze niet zonder toestemming van de 

begunstigde kan worden veranderd. 
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Kan deze verzekering op naam van iemand anders 

worden gezet? 

Nee, dit kan niet.  

 

Mag u de verzekerde vervangen door iemand anders? 

Nee. U moet dan een nieuwe verzekering afsluiten. 

 
Kunt u deze verzekering door laten lopen zonder premie 

te betalen? 

Ja dat kan. Wij maken uw polis premievrij. Uw uitkering zal 

dan lager zijn. Dit geldt voor de uitkering op einddatum bij 

in leven zijn en voor de uitkering bij overlijden. De nieuwe 

bedragen komen op uw polis te staan.  

 

Moet u een verandering van uw eigen gegevens 

doorgeven?  

Ja. Het is belangrijk dat u bijvoorbeeld uw nieuwe adres 

aan ons doorgeeft. Of een nieuw rekeningnummer als wij 

de premie moeten afschrijven.  

 

U wilt de verzekering veranderen. Wanneer voeren 

wij uw verzoek uit? 

Dat verschilt van geval tot geval.  

 

a) Meteen 

 De adresgegevens. 

 Het rekeningnummer voor het automatisch afschrijven 

van de premie. 

 De begunstiging. 

 De gegevens van de verzekeringnemer. 

 

b) Op de 1ste dag van de volgende maand 

 Het verzekerd bedrag. 

 De einddatum van de verzekering. 

 

c) Niet  

 De aanspraak kan niet worden afgekocht, vervreemd, 

prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van 

zekerheid dienen. 

 In overige gevallen waarover verandering niet is 

toegestaan door wet- en regelgeving of in deze 

voorwaarden. 

 

d) Als wij medische gegevens vragen 

Bijvoorbeeld als u het verzekerd bedrag verhoogt. Of als u 

de verzekering verlengt. Wij beoordelen de medische 

gegevens. We veranderen de verzekering op de 1ste dag van 

de maand nadat dit in orde is gemaakt. 

 

Wanneer kunt u niets meer aan uw verzekering 

veranderen? 

 Als de verzekerde is overleden. 

 Op of na de einddatum. 

 In de gevallen waarover verandering niet is toegestaan 

door wet- en regelgeving of in deze voorwaarden. 

 

Verandert uw verzekering als u naar het buitenland 

verhuist? 

Nee. Het is alleen niet meer mogelijk om het verzekerd 

bedrag te verhogen. Of om de verzekering te verlengen. 

 

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.  

 

Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt? 

Zie bij punt 4, en bij punt 6 verderop in deze voorwaarden. 

 

Wanneer stopt de verzekering? 

Zie bij punt 6 verderop in deze voorwaarden. 

 

Mag u zonder toestemming uw verzekering stoppen? 

Niet altijd.  

 

Kan Vidanova Life uw premie of voorwaarden 

herzien?  

Vidanova Life kan niet de premie of voorwaarden van uw 

individuele polis wijzigen. Er zijn een paar uitzonderingen 

hierop zoals: wijzigingen in geldende wet- of regelgeving, 

het door de maatschappij en bloc herzien van de premie en 

voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen, of de 

ontdekking dat de van u of van de verzekerde aangeleverde 

informatie onjuist was. Indien een dergelijke situatie zich 

voordoet, wordt de verzekeringnemer schriftelijk in kennis 

gesteld hiervan. De verzekeringnemer wordt geacht 

hiermee in te stemmen tenzij hij, indien de wijziging in zijn 

nadeel is, binnen 1 maand na dagtekening van de 

mededeling schriftelijk het tegendeel heeft bericht in welk 

geval de verzekering geldt als zijnde opgezegd. 

 

 

6. Het stoppen van de verzekering 
________________________________________ 

 

Wanneer stopt de verzekering? 

Op de einddatum, of bij het overlijden van de verzekerde, 

welke van de twee het eerste plaatsvindt. De einddatum 

staat op uw polis. Na deze dag bent u niet meer verzekerd.  

De verzekering stopt ook als de verzekeringnemer ons dat  
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schriftelijk vertelt (zie meer hieronder), of als, bij een 

wijziging van de premie of voorwaarden, een 

verzekeringnemer ons binnen 1 maand na dagtekening van 

de mededeling schriftelijk meedeelt het oneens te zijn met 

de wijziging. Wij maken de polis premievrij als wij de 

premie niet binnen 90 dagen krijgen, of als wij na het 

sluiten van de verzekering, niet de juiste informatie van u 

krijgen, of als bijvoorbeeld bij ontdekking van fraude, wij 

merken dat wij met de juiste informatie geen verzekering 

met u zouden sluiten. 

 

Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt? 

Dan stopt de verzekering automatisch. We keren het 

overeengekomen overlijdensrisicokapitaal, of de restitutie 

van de premie of spaardeel zo snel mogelijk uit. Meer 

informatie hierover vindt u bij punt 3 en punt 4. 

 

Mag u eerder met de verzekering stoppen? 

Ja. Dat mag steeds per de eerste van iedere maand. Die 

dag mag niet in het verleden liggen. In het geval u de 

verzekering stopt, wordt uw verzekering premievrij 

gemaakt. U kunt het opgebouwde kapitaal niet afkopen. 

 

 

 

 

 

 

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 

“Lijfrenteverzekering” en het polisnummer. 

 

 

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. Of van iemand anders die belang heeft bij de 

verzekering. 

 Om de verzekering af te sluiten. 

 Om een lagere premie voor de verzekering te krijgen. 

 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 opzettelijk probeert om een 

lagere premie te krijgen. Terwijl u daar geen recht op 

hebt. 

 Als wij vermoeden dat u opzettelijk probeert om een 

uitkering te krijgen. Terwijl daar geen recht op is. 

 Als wij vermoeden dat u ons op een andere manier 

opzettelijk benadeelt. 

 

Wat gebeurt er als wij merken dat er fraude is 

gepleegd? 

Dat verschilt van geval tot geval. 
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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 verhogen we de premie 

Als wij met de juiste informatie een hogere premie voor uw 

verzekering zouden vragen. 

 

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  

 

 

Augustus 2019 
 


