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1     De aanvullende voorwaarden

1.1     Wat leest u in deze aanvullende voorwaarden?
          In deze aanvullende voorwaarden leest u de bijzondere regels die gelden voor de Aanvullende Kinderverzekering.

Naast deze aanvullende voorwaarden gelden ook algemene voorwaarden. In onze algemene voorwaarden staan
de algemene regels die gelden voor al onze verzekeringen. De bijzondere regels gaan voor de algemene regels.

1.2     Wanneer gelden deze aanvullende voorwaarden?
          Deze aanvullende voorwaarden gelden als u een Aanvullende Kinderverzekering hebt afgesloten op uw hoofdver-

zekering. Als u een Aanvullende Kinderverzekering hebt afgesloten, staat dat in de polis van uw hoofdverzeke-
ring.

2     De aanvullende verzekering

2.1     Wat is het doel van de aanvullende verzekering?
          Het doel van de Aanvullende Kinderverzekering is om een overlijdensuitkering te verzekeren die wij uitkeren als

een kind van de verzekerde overlijdt en aan de voorwaarden van deze aanvullende verzekering is voldaan.

          U kunt bij ons per gezin niet meer dan één Aanvullende Kinderverzekering afsluiten en wij keren niet meer dan 5
overlijdensuitkeringen uit.

2.2     Welk kinderen zijn meeverzekerd op de aanvullende verzekering?
          Op de Aanvullende Kinderverzekering zijn uitsluitend meeverzekerd kinderen van de verzekerde, als die kinde-

ren:
          –    jonger zijn dan 21 jaar en tot het gezin van de verzekerde behoren en in Nederland wonen, of
          –    ongeboren zijn na een zwangerschap van ten minste 20 weken en tot het gezin van de verzekerde gaan beho-

ren.

          Onder kinderen voor de Aanvullende Kinderverzekering verstaan wij wettige en gewettigde kinderen van de ver-
zekerde.

2.3     Wanneer vervalt de aanvullende verzekering?
          De Aanvullende Kinderverzekering vervalt zodra:
          –    de premiebetaling op de hoofdverzekering stopt door het overlijden van de verzekerde, of
          –    de premiebetaling op de hoofdverzekering stopt en wij de verzekering met lagere verzekerde bedragen pre-

mievrij voortzetten, of
          –    de hoofdverzekering stopt voordat deze tot uitkering komt en wij een eventuele afkoopwaarde aan u uitkeren,

of
          –    de hoofdverzekering om welke reden dan ook eindigt, of
          –    de hoofdverzekering wordt ingebracht of omgezet in een verzekering waarop de Aanvullende Kinder -

verzekering niet kan worden afgesloten, of
          –    wij 5 overlijdensuitkeringen uit de Aanvullende Kinderverzekering hebben uitgekeerd.

          Als de Aanvullende Kinderverzekering vervalt, zijn kinderen van de verzekerde niet meer meeverzekerd. U kunt
de Aanvullende Kinderverzekering daarna niet meer op dezelfde hoofdverzekering afsluiten.

3     De premie

3.1     Wat betaalt u voor de aanvullende verzekering?
          Voor de Aanvullende Kinderverzekering betaalt u een aanvullende premie. U betaalt de aanvullende premie net

zo lang en in dezelfde termijnen als de premie voor de hoofdverzekering. Als de Aanvullende Kinderverzekering
vervalt, stopt de betaling van de aanvullende premie. De premie die u moet betalen voor de hoofdverzekering en
de aanvullende verzekering staat in de polis van de hoofdverzekering.
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4     De uitkering

4.1     Wanneer keren wij uit?
          Wij keren direct een overlijdensuitkering uit als het kind overlijdt vóór de einddatum van de premiebetaling voor

de hoofdverzekering. Wat u of de begunstigde moet doen als een meeverzekerd kind overlijdt, leest u in onze
algemene voorwaarden.

4.2     Hoeveel keren wij uit?
          De leeftijd waarop het kind overlijdt, bepaalt de hoogte van de uitkering volgens onderstaande tabel.

          Leeftijd waarop het kind overlijdt                                                                          Uitkering
-         het kind wordt levenloos geboren na ten minste 20 weken zwangerschap         € 1.200
-         het kind overlijdt als het 0 jaar is                                                                          € 1.200
-         het kind overlijdt als het 1 jaar is                                                                          € 1.875
-         het kind overlijdt als het 2 jaar of ouder is en jonger is dan 21 jaar                    € 2.500

4.3     Aan wie keren wij uit?
          Wij keren de overlijdensuitkering uit aan de begunstigde die in de polis van de hoofdverzekering staat.
          Wat de begunstigde moet doen om de overlijdensuitkering te ontvangen, staat in onze algemene voorwaarden.

5     Winstdeling

          De Aanvullende Kinderverzekering deelt niet mee in de winst van de Onderlinge ’s-Gravenhage. Bijna al onze
hoofdverzekeringen zijn winstdelend. Als uw hoofdverzekering niet winstdelend is, staat dat in de polis van de
hoofdverzekering.

6     Begrippenlijst

          Hoofdverzekering
          De levensverzekering waarop u deze en/of andere aanvullende verzekeringen hebt afgesloten.

          Verzekerde
          De verzekerde van uw hoofdverzekering.
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