
NOORDHOLLANDSCHE COMBIPOLIS PARTICULIEREN - ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot de
Combipolis behorende verzekeringen.

Artikel 1 - Definitie Algemene Voorwaarden 
Combipolis Particulieren

Tot deze Combipolis behoren de verzekeringen die op het polisblad zijn
vermeld. Voor de tot de Combipolis behorende verzekeringen gelden de
voorwaarden van de genoemde polismantels zoals vermeld op het polis-
blad. Indien en voor zover de voor een verzekering geldende polisvoor-
waarden afwijken van de Algemene Voorwaarden van de Combipolis,
zijn de laatste van toepassing.

Artikel 2 - Grondslag van de Combipolis Particulieren

Voor iedere tot de Combipolis behorende verzekering geldt als grond-
slag het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of op andere wijze
verstrekte gegevens. De op de polisbladen vermelde risico-omschrijvingen
worden geacht afkomstig te zijn van verzekeringnemer.

Artikel 3 - Herziening van premie of voorwaarden

Indien de maatschappij gebruik maakt van een en bloc-bepaling van één
van de verzekeringen om de premie en/of voorwaarden aan te passen en
de verzekeringnemer gaat hiermee niet akkoord, dan zal de beëindiging
uitsluitend voor die verzekering gelden.

Artikel 4 - Premie

1. Betaling van de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting
is mogelijk per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Indien
bij de aanvang of gedurende de looptijd van de Combipolis de ter-
mijnpremie € 25,– of minder bedraagt is, als de premie door de
maatschappij wordt geïncasseerd, automatische incasso verplicht.
Verzekeringnemer wordt geacht hiermee in te stemmen.

2. De premie, kosten en assurantiebelasting dienen, binnen 30 dagen
nadat zij verschuldigd zijn geworden, bij vooruitbetaling aan de
maatschappij of de tussenpersoon, die met de inning is belast, te
worden voldaan. Als de verzekeringnemer de premie, kosten en 
assurantiebelasting niet binnen 30 dagen betaalt, ontvangt deze een
schriftelijke aanmaning. Als vervolgens na 14 dagen volledige 
betaling uitblijft, alsmede bij weigering tot betaling, wordt met
terugwerkende kracht tot de dag waarop de premie, kosten en 
assurantiebelasting verschuldigd zijn geworden geen dekking ver-
leend ten aanzien van gebeurtenissen die na die datum plaatsvinden,
onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van
premie, kosten en assurantiebelasting. De dekking wordt weer van
kracht en wel uitsluitend voor de toekomst, 24 uur nadat het 
achterstallige bedrag inclusief eventuele incasso- en proceskosten
volledig is voldaan.

3. De op het polisblad vermelde netto termijnpremie is altijd inclusief
verleende combikorting en exclusief kosten en assurantiebelasting.
Het percentage combikorting wat is verleend wordt op het polisblad
aangegeven.

Artikel 5 - Combikorting

Indien op de Combipolis Particulieren 3 of meer verschillende particuliere
verzekeringen worden ondergebracht, dan wordt een premiekorting 
verleend op alle in de combipolis lopende verzekeringen conform de
onderstaande tabel:

Aantal polissen in de Combipolis % premiekorting

9 of meer 10 %
8 9 %
7 8 %
6 7 %
5 6 %
4 5 %
3 3 %

Artikel 6 - Duur van de tot de Combipolis Particulieren 
behorende verzekeringen

De contractsduur van de tot de Combipolis Particulieren behorende ver-
zekeringen bedraagt 60 maanden doorlopend tenzij er op het polisblad
bij de betreffende verzekering een afwijkende duur van de verzekering
wordt vermeld.

Artikel 7 - Einde van de Combipolis Particulieren

Naast de regelingen zoals opgenomen in de polisvoorwaarden van de
verzekeringen geldt dat de Combipolis eindigt indien de maatschappij
de polis opzegt na een schorsing van de verzekeringen ten gevolge van
het niet tijdig betalen van premie, kosten en assurantiebelasting.
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