
 
 

 

 
Overzicht wijzigingen polisvoorwaarden per 1 april 2021 

 

Algemene voorwaarden 

 In artikel 1.1 is de formele naamgeving van Loyalis aangepast na de fusie met a.s.r. 

 De artikelen in het pensioenreglement van ABP zijn gewijzigd. De verwijzing naar deze 

artikelen in art. 1.5 van onze polisvoorwaarden is aangepast, zodat deze weer met elkaar 

corresponderen. 

 Artikel 2.6 bepaalt welke polisvoorwaarden van toepassing zijn op een eventuele claim. 

 In artikel 2.7 is de omschrijving van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid vóór 

ingangsdatum van de verzekering aangescherpt. 

 In art. 4.4 en 4.9 zijn momenten toegevoegd waarop (deelname aan) de verzekering eindigt. 

 Op grond van artikel 4.9 lid 2 eindigt de verzekering op de dag na overlijden. Dit geldt ook 

voor de premiebetaling bij een individuele verzekering. 

 In artikel 4.10 zijn de mogelijkheden van voortzetting van de verzekering na wijziging van 

werkgever duidelijker omschreven. 

 De leeftijd voor het vervallen van de premiebetalingsplicht op grond van artikel 5.4 lid 2 is 

gewijzigd naar 2 jaar vóór de AOW-leeftijd. Dit is terug te zien op het verzekeringsbewijs. Door 

het wijzigen van de premievrijleeftijd is ook de maximale toetredingsleeftijd tot de verzekering 

verschoven. Deze loopt tot 1 jaar voor de premievrijstelling, dus 3 jaar vóór de AOW-leeftijd. 

 In artikel 6.3.1 is de grondslag waarop de uitkering is gebaseerd duidelijker geformuleerd. 

 Artikel 6.3.2 is toegevoegd in verband met het bepalen van de grondslag n.a.v. het doorgeven 

van het nieuwe inkomen bij een individuele verzekering. 

 In artikel 7.1 is lid 10 toegevoegd (geen recht op uitkering als de verzekering na de eerste 

ziektedag op eigen verzoek is beëindigd). 

 De regels omtrent de ‘cessie akte’ (7.2) in relatie tot een ongeval zijn duidelijker omschreven.  

 Een kleine toevoeging in artikel 8.4 m.b.t. de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt  

 De voorwaarden voor het (eenzijdig) aanpassen van de verzekering hebben we conform de 

richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars uitgebreider omschreven en opgenomen in 

artikel 9 van onze polisvoorwaarden. 

 In het kader van de AVG is in artikel 10.3 van onze Algemene voorwaarden een lid 

toegevoegd over het gebruik van persoonsgegevens. 

 In artikel 10.4 is beschreven wat wij onder fraude verstaan. 

 

 

Speciale voorwaarden 

 Artikel B3 en C3 zijn uitgebreid om te voorkomen dat er in bepaalde situaties samenloop van 

uitkeringen van verschillende dekkingen kunnen plaatsvinden. 

 In artikel B6 is toegevoegd dat in de slotuitkering nog een maand het maximale percentage 

wordt uitgekeerd. 

 Artikel C5, D5 en E1.5 zijn toegevoegd om meer duidelijkheid te bieden wanneer een uitkering 

eindigt. Dit geldt ook voor lid 4 van de optionele dekking voor Aanvulling pensioenopbouw. 

 


