versie juli 2022

Verzekeringsvoorwaarden
Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Artikel 1.
In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
het Fonds: het Onderling Fonds “Sliedrecht” B.A.”
U.A.;
het Bestuur: het bestuur van het Fonds;
de statuten: de statuten van het Fonds;
de verzekeringnemer: degene, die de verzekering heeft afgesloten, of degene,
die in diens (haar) plaats is getreden;
e: lid: lid van het Fonds
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel met haar leden op nader bij of krachtens deze statuten
vastgestelde en/of vast te stellen voorwaarden en/of reglementen op onderlinge grondslag
verzekerings-overeenkomsten te sluiten, teneinde aan haar leden bij overlijden een geldelijke
uitkering te verzekeren tegen betaling van een maandelijkse voorschotpremie, dan wel door
het storten van een koopsom.

Lidmaatschap
Artikel 3.
1. Alleen zij, die als verzekerde bij de vereniging een overeenkomst van verzekering hebben
lopen zijn, van rechtswege, lid van de vereniging; hierna genoemd “lid-verzekerde”.
2. Als lid-verzekerde kunnen worden aangenomen alle in goede gezondheid verkerende
personen, die de leeftijd van zesenzeventig jaar nog niet hebben bereikt. Het dagelijks
bestuur kan desgewenst een medische verklaring van goede gezondheid verlangen.
3. Degene, die lid-verzekerde van de vereniging wenst te worden, meldt zich aan voor
een overlijdensverzekering bij het dagelijks bestuur, bij een door het algemeen bestuur
benoemde of te benoemen vertegenwoordiger, of bij de administrateur van de vereniging.
4. Voor minderjarige personen geschiedt aanmelding door de ouders, casu quo voogden.
5. Het dagelijks bestuur is bevoegd om zonder opgaaf van redenen verzekeringen te weigeren.
6. Tegen een dergelijke beslissing kan in beroep worden gegaan bij het algemeen bestuur.
Tegen een beslissing van het algemeen bestuur is geen beroep mogelijk.
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Artikel 4.
1. Uiterlijk binnen een maand na aanmelding voor een overlijdensverzekering moet door het
dagelijks bestuur omtrent de acceptatie worden beslist. Bij acceptatie wordt binnen een
maand na dit besluit een polis verstrekt. Op het moment dat de verzekering ingaat, neemt
het lidmaatschap een aanvang. De polis gaat in op de eerste dag van de komende maand.
Bij overlijden tussen het afsluiten en de ingangsdatum bestaat geen recht op uitkering.
2. De aanmelding op last van personen, geheel aan het gezin of de familie van de te
verzekeren persoon vreemd, wordt alleen aangenomen op voorwaarde dat de polis wordt
afgegeven aan de te verzekeren persoon, respectievelijk ouders of voogden van een
minderjarig kind.
3. Bij nieuw lidmaatschap wordt, per gezin, een gratis exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement verstrekt. Onder gezin wordt verstaan een groep van 2 of meer
personen tussen wie een affectieve- of familierelatie bestaat en die duurzaam op één
adres wonen, zonder dat sprake is van kamerverhuur. Tot het gezin behoren tevens
geadopteerde-, pleeg- en stiefkinderen.
4. Bij royement, opzegging of overlijden moet de polis worden ingeleverd.
5. De lid-verzekerde heeft tot veertien dagen na de ingangsdatum van de verzekering, de
gelegenheid af te zien van deze verzekering. Deze opzegging dient schriftelijk te worden
gedaan aan het dagelijks bestuur en kan zijn zonder opgaaf van reden(en).
Artikel 5.
1. Indien binnen zes maanden, na de ingangsdatum van een nieuwe verzekering, bij het
dagelijks bestuur twijfel mocht bestaan omtrent de goede gezondheid van de betreffende
lid-verzekerde, kan het dagelijks bestuur, van de lid-verzekerde, respectievelijk van de ouders
of voogden van een minderjarig verzekerd kind, een verklaring eisen van een bevoegde arts
-niet zijnde zijn huisarts- dat de gezondheidstoestand van de lid-verzekerde bij het ingaan
van de verzekering goed was.
2. De kosten van deze gezondheidsverklaring komen voor rekening van de betreffende lidverzekerde, respectievelijk de ouders of voogden van een minderjarig verzekerd kind.
3. Van twijfel bij het bestuur, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan in elk geval sprake zijn
indien een lid-verzekerde komt te overlijden binnen zes maanden na de ingangsdatum van
een nieuwe verzekering.
4. De vereniging is niet tot enige uitkering gehouden, zolang de verklaring als bedoeld in lid 1
van dit artikel niet door het bestuur is ontvangen.
Artikel 10.
1. Met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 2 en artikel 5 van de statuten, kunnen
leden-verzekerden hun verzekerd bedrag altijd verhogen tot het maximum, zoals in artikel 2
lid 1 en 2 van dit reglement is bepaald.
2. De uitkering bij overlijden geschiedt gedurende de periode van 6 maanden, zoals bedoeld
in artikel 5, laatste alinea van de statuten, overeenkomstig het bedrag waarvoor de lidverzekerde vóór de verhoging verzekerd was. Van deze laatste bepaling kan door het
algemeen bestuur, na ingesteld onderzoek ontheffing worden verleend.
3. Leden-verzekerden die 76 jaar of ouder zijn kunnen geen nieuwe verzekeringen afsluiten.

