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ALGEMENE VOORWAARDEN SCILDON BELEGGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Afkoopwaarde:
de in de verzekering aanwezige Geldswaarde verminderd met de
kosten van verkoop van de Beleggingseenheden.
Begunstigde:
Degene die tot een (verzekerde) uitkering gerechtigd is.
Beleggingseenheden:
Het tot op drie decimalen nauwkeurig berekende aantal
eenheden van een Fonds.
Echtgenoot:
De echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner.
Fonds:
Een door de verzekeringnemer aangewezen beleggingsmedium
gekozen uit de door Scildon aangeboden beleggingsmedia. Een
overzicht van de Fondsen staat op www.scildon.nl
Geldswaarde:
De waarde van het aantal in het Beleggingsdepot aanwezige
Beleggingseenheden per Fonds, elk vermenigvuldigd met de van
toepassing zijnde Koers en uitgedrukt in euro’s.
Scildon:
Scildon N.V. , statutair gevestigd en kantoorhoudend
Laapersveld 68, 1213 VB Hilversum.
Polis:
Het door Scildon afgegeven bewijsstuk van de verzekering
inclusief bijbehorende aanhangsels, de polisvoorwaarden en
eventuele andere bijlagen.
Polisverjaardag:
Elke datum tijdens de duur van deze verzekering, die een geheel
aantal jaren ligt na de dag en de maand van de ingangsdatum
van deze verzekering.
Verzekerde:
Degene op wiens leven de verzekering is gesloten.
Verzekeringnemer:
Degene die de verzekering met Scildon heeft gesloten,
of diens rechtsopvolgers met betrekking tot de verzekering.

te zenden. De opzegging dient rechtstreeks aan Scildon
gezonden te worden.
Scildon zal dan al betaalde premie(s) restitueren,
waarbij positieve of negatieve resultaten op de beleggingen
voor rekening van de verzekeringnemer komen.
2.5 Als de verzekeringnemer overweegt de verzekering te
wijzigen, zal hij eerst informatie opvragen over de eventuele
financiële, juridische en/of fiscale gevolgen van die
wijziging(en).
De verzekeringnemer zal zich door zijn adviseur laten
voorlichten over de voorgenomen wijziging(en). Als het gaat
om afkoop of premievrij maken zal de verzekeringnemer
met deze wijziging uitdrukkelijk in moeten stemmen.
2.6 Ontvangen verzoeken tot wijziging van de verzekering
zijn van kracht nadat door Scildon een gedagtekend
bewijsstuk is afgegeven.
2.7 De verzekerde dekking is over de gehele wereld van kracht.
2.8 Indien de polis verloren is gegaan, zal Scildon op 		
verzoek van de verzekeringnemer een duplicaat 		
afgeven. Door afgifte van het duplicaat kunnen aan de
oorspronkelijke polis geen rechten meer worden ontleend.
2.9 Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Uitsluitingen
3.1 De verzekering keert de verzekerde uitkering bij overlijden
niet uit, indien de verzekerde overlijdt:
1.

door binnen twee jaar na ingang van de verzekering
een einde aan zijn leven te (doen) maken of als gevolg
van een poging daartoe. De psychische toestand waarin de
verzekerde verkeerde ten tijde van deze levensbeëindiging
wordt bij de beoordeling van dit overlijden buiten 		
beschouwing gelaten. Deze uitsluiting is niet van 		
toepassing indien aan Scildon wordt aangetoond dat
het overlijden het gevolg is van een rechtens geoorloofde
euthanasie;

2.

door opzet van de verzekerde zelf;

3.

(mede) ten gevolg van opzet of roekeloosheid van de
verzekeringnemer, niet zijnde de verzekerde, en/of één of
meer begunstigden;

4.

ten gevolge van een misdrijf waarbij de verzekeringnemer,
de verzekerde en/of een of meer begunstigden als pleger,
uitlokker of medeplichtige zijn betrokken;

Artikel 2 Algemeen
2.1 Het risico is door Scildon volledig gedekt na afgifte
van de polis.
2.2 De polis wordt op papier verstrekt tenzij Scildon
voor een andere verstrekkingswijze kiest en de 		
verzekeringnemer het daar mee eens is.
2.3 Mededelingen van de verzekeringnemer en de begunstigde
die de begunstiging aanvaard heeft kunnen schriftelijk of
per mailbericht aan Scildon worden gedaan.
2.4 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering binnen
30 kalenderdagen na de datum van verzending van de polis
schriftelijk of per mailbericht op te zeggen en de polis terug
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5.

tijdens of ten gevolge van enige niet-Nederlandse krijgs- of
gewapende dienst;

6.

door of ten gevolge van gevechtshandelingen die hebben
plaatsgevonden tijdens diens uitzending naar gebieden
buiten Nederland als militair of ambtenaar bij het Ministerie
van Defensie in burgerlijke dienst in het kader van vredesof humanitaire operaties, tenzij tussen het Ministerie
van Defensie en het Verbond van Verzekeraars anders
overeengekomen is.

7.

door een ongeval dat verzekerde tijdens of ten gevolge van
een vliegtocht of andere vliegactiviteit is overkomen, anders
dan:
- als passagier van een luchtvaartuig, of
- als lid van het regelmatig vliegend personeel
		 (tenzij als invlieger of testvlieger) van dat luchtvaartuig en
		 in dienst bij een burgerluchtvervoeronderneming, of
- als lid van het reservepersoneel van de krijgsmacht, voor
		 herhalingsoefeningen in dienst, of
- als burgerbestuurder van een luchtvaartuig, mits daartoe
		 wettelijk bevoegd;
8.

Tijdens het uitoefenen van hobby’s, sporten of beroepen
die maatschappelijk geacht worden bovengemiddeld
gevaarlijk te zijn, tenzij de uitoefening geschiedt onder
deskundige begeleiding of indien officieel erkende 		
diploma’s of proeven van bekwaamheid kunnen worden
overgelegd.

3.2 Na een overlijden als hiervoor bedoeld, wordt aan
de ten tijde van het overlijden in aanmerking komende
begunstigde(n) een bedrag uitgekeerd gelijk aan de dan
geldende Afkoopwaarde.
3.3 Indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van opzet of
grove schuld van een begunstigde of ten gevolge van een
misdrijf waarbij een in Artikel 3.1.4 bedoelde begunstigde
is betrokken keert Scildon aan deze begunstigde 		
niet uit. De verzekerde uitkering komt dan de eerstvolgende
begunstigde toe.

Artikel 4 Oorlogsrisico
4.1 Scildon zal vanaf het tijdstip waarop een actieve 		
oorlogstoestand is ingetreden in het gebiedsdeel 		
van het Koninkrijk der Nederlanden bij overlijden de
uitkering terugbrengen tot de Geldswaarde verminderd met
de kosten van verkoop van de Beleggingseenheden.

berekende waarde van de gezamenlijke verminderingen en
de extra sterfteverliezen als gevolg van de oorlogstoestand.
4.4 De Minister van Financiën heeft de bevoegdheid deze
regeling buiten toepassing te verklaren en nadere 		
voorschriften met betrekking tot de dekking van het
oorlogsrisico te geven.

Artikel 5 Premiebetaling
5.1 Indien op de in de polis vermelde vervaldatum, geen
betaling van de premie heeft plaatsgevonden zal Scildon na
de premievervaldag de verzekeringnemer, de begunstigde
die de begunstiging aanvaard heeft, en, - indien van
toepassing, de pandhouder en beslaglegger door een
mededeling hier op wijzen.
5.2 De verzekeringnemer heeft tot het aan het bereiken van de
70-jarige leeftijd van de verzekerde het recht om meer - of
minder - premie te betalen dan op het polisblad vermeld
staat. Vanaf het bereiken van de 70-jarige leeftijd van de
verzekerde vervalt het recht om meer premie te voldoen dan
de premie die op het polisblad staat opgenomen.

Artikel 6 Vervreemding / verpanding /beëindiging
verzekering(afkoop). Geheel of gedeeltelijke opname van
de Geldswaarde.
De verzekeringnemer kan de verzekering:
vervreemden: de verzekering kan worden vervreemd door
de overdracht van rechten en verplichtingen van de oudverzekeringnemer aan de nieuwe verzekeringnemer.
Voordat het verzekeringnemerschap wordt aangepast dient
door een van de partijen een kopie van de door beide
partijen ondertekende verklaring betreffende de contractsoverneming aan Scildon te worden overgelegd.
verpanden: waarbij de begunstiging van de pandhouder
is beperkt tot het aan de pandhouder verschuldigde. Het
vestigen van een stil pandrecht is niet toegestaan.
beëindigen (afkoop): hierdoor wordt de overeenkomst van
levensverzekering beëindigd. Hierbij dienen de bepalingen
van Artikel 9 in acht te worden genomen.
De verzekeringnemer kan de Geldswaarde geheel of gedeeltelijk
laten uitkeren. Hierbij dienen de bepalingen van Artikel 9 in acht
te worden genomen.

Artikel 7 Begunstiging
4.2 De aanwezigheid, alsmede het begin- en beëindigingstijdstip van een actieve oorlogstoestand wordt bindend
vastgesteld door De Nederlandsche Bank.
4.3 Binnen negen maanden na het einde van het boekjaar
waarin de actieve oorlogstoestand is geëindigd, beslist
Scildon of zij de opgelegde korting handhaaft, of 		
deze met terugwerkende kracht alsnog geheel of
gedeeltelijk laat vervallen. Deze beslissing is afhankelijk van
het verschil tussen de aan het einde van het boekjaar

7.1 De verzekeringnemer heeft de bevoegdheid begunstigden
aan te wijzen en de begunstiging te wijzigen zo vaak hij
dit wenst, tenzij de begunstiging is aanvaard of een
uitkering opeisbaar is geworden.
7.2 De begunstigde kan tijdens de looptijd van de verzekering
met schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer,
de begunstiging aanvaarden door een tot Scildon
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gerichte schriftelijke verklaring. Na aanvaarding kan
de verzekeringnemer de voor hem uit de verzekering
voortvloeiende rechten nog slechts uitoefenen met
schriftelijke toestemming van de begunstigde. Bij nietbetaling van premie zal deze begunstigde daarvan door
Scildon in kennis worden gesteld en binnen een door haar
gestelde termijn het recht hebben de betaling voort te
zetten.
7.3 Is meer dan één begunstigde aangewezen dan komen
hoger genummerde begunstigden pas in aanmerking indien
alle lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden
zijn of weigeren de uitkering te aanvaarden.
7.4 Gelijk genummerde begunstigden komen gezamenlijk in
aanmerking. In dat geval behoeft Scildon slechts uit te
keren in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting na
gezamenlijke aanwijzing van degene aan wie kan
worden uitgekeerd.
7.5 De begunstigde kan, indien de aanwijzing door overlijden
van de verzekerde of door het opeisbaar worden van
de uitkering onherroepelijk is geworden, zijn aanwijzing als
begunstigde door middel van een tot Scildon 		
gerichte verklaring afwijzen.
7.6 Indien een begunstigde, die al dan niet zijn aanwijzing als
begunstigde heeft aanvaard, overlijdt voordat een uitkering,
waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar is geworden, gaat
zijn recht niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.
7.7 Voor zover er na het opeisbaar worden van een uitkering
geen begunstigde blijkt te zijn of de uitkering wordt door de
begunstigde niet aanvaard, zal Scildon uitkeren
aan de verzekeringnemer of zijn nalatenschap.
7.8 In de op de polis vermelde begunstiging wordt verstaan
onder:
a.
		

echtgenoot of echtgenote: de echtgenoot ten tijde van
het opeisbaar worden van de uitkering;

b.
		
		
		
		
		

partner: degene met wie de verzekeringnemer/		
verzekerde meer dan zes maanden onafgebroken
een gezamenlijke huishouding voert en gedurende die
tijd op hetzelfde woonadres als dat van de		
verzekeringnemer/verzekerde staat ingeschreven
in de Basisregistratie Personen;

c. kinderen: de kinderen die in een familierechtelijke
		
betrekking staan tot de in de begunstiging aangeduide
		persoon;
d.
		
		
		
		
		

erfgenamen: degenen, die krachtens erfstelling of de
wet deelgerechtigd zijn in de nalatenschap, daaronder begrepen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden
onder algemene titel; de onderlinge verdeling geschiedt
in de verhouding waarin zij tot de nalatenschap
gerechtigd zijn.

Artikel 8 Uitkeringen / uitkeringsstukken
8.1 De betaling van de verzekerde uitkeringen geschiedt nadat
de volgende stukken door Scildon zijn ontvangen en
geaccepteerd en het recht van de begunstigde is erkend:
8.1.1Bij het ontstaan van rechten op een uitkering na het
overlijden van de verzekerde:
a. de door de verzekeringnemer, boedelgevolmachtigde of
		
één van de erfgenamen van de verzekeringnemer
		
getekende verklaring dat na uitkering van de 		
		
verzekerde uitkering niet nogmaals beroep wordt
		
gedaan op de verzekering;
b.
		
		
		
		
		
		
		
		

een wettig bewijs van overlijden van de verzekerde
(uittreksel uit het overlijdensregister). Dit is in
elk geval een origineel en gewaarmerkt bewijs 		
van overlijden afgegeven door een officiële instelling
van bevolkingsadministratie in alle landen van de
Europese Unie en van buiten deze Unie indien de
kwaliteit van deze instelling naar het oordeel van
Scildon vergelijkbaar is met die van de 		
genoemde instellingen binnen de Unie;

c.
		
		
		

een opgave door de begunstigde en/of geneesheer van
de oorzaak van de dood van verzekerde, op verzoek
van Scildon zo nodig bevestigd door een opgave van
de huisarts en/of behandelend arts;

d.
		
		
		
		

een schriftelijk verzoek om uitbetaling van de bij naam
op de polis aangetekende begunstigde(n), onder
vermelding van geboortedatum, relatie tot
verzekeringnemer, het (de) eigen bankrekeningnummer(s) en burgerservicenummer(s) (BSN);

e.
		
		
		

als de begunstigde op een andere wijze op de polis is
aangetekend: een verklaring van erfrecht. Dit is een
door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat
wie de erfgenamen zijn.

8.1.2 Bij het ontstaan van rechten op een uitkering bij het in
leven zijn van de verzekerde:
a.
		

de polis of de door de verzekeringnemer getekende
verklaring dat de originele polis verloren is gegaan;

b. een schriftelijk verzoek om uitbetaling van de 		
		
begunstigde(n), onder vermelding van het (de)eigen
		
bankrekeningnummer(s) en burgerservicenummer(s)
		(BSN).
8.1.3 De Afkoopwaarde wordt uitbetaald nadat de volgende
stukken door Scildon zijn ontvangen en het recht 		
op de uitkering is vastgesteld:
a.
		
		

de originele polis of de door de verzekeringnemer
getekende verklaring dat de originele polis verloren is
gegaan en burgerservicenummer (BSN);
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b.
		
		

het schriftelijk verzoek om afkoop van de
verzekeringnemer(s), onder vermelding van het (de)
eigen bankrekeningnummer(s);

c.
		

in voorkomende gevallen het “voor akkoord” 		
getekende mutatieoverzicht bij afkoop.

12.2 Als de beschikkingsbevoegdheid van de verzekeringnemer
is gewijzigd zonder dat dit schriftelijk aan Scildon is
meegedeeld, kan tegenover Scildon -ongeacht publicatiegeen beroep op deze wijziging worden gedaan.

8.2 Scildon heeft het recht meer stukken te vorderen 		
en deze naast de in dit artikel genoemde stukken als
haar eigendom te behouden.

12.3 Voor een wijziging van de verzekering kan een schriftelijke
toestemming van de (ex-)echtgenoot of partner worden
verlangd als Scildon kennis heeft genomen van het feit
dat het huwelijk is of zal worden ontbonden dan wel het
geregistreerd partnerschap is of zal worden beëindigd.

8.3 De uitkeringen worden verminderd met eventueel 		
verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 9.

Artikel 13 Berichtgeving en adres

8.4 Scildon vergoedt een naar eigen maatstaven vast te stellen
intrest over het tijdvak, gelegen tussen de datum van het
opvorderbaar worden van de uitkering en de datum
van de feitelijke uitkering.

13.1 De verzekeringnemer dient Scildon schriftelijk te 		
berichten naar welk adres de correspondentie gezonden
moet worden. Deze verplichting geldt ook voor de 		
begunstigde, wanneer deze de begunstiging heeft 		
aanvaard, of wanneer de begunstiging onherroepelijk is
geworden.

Artikel 9 Belastingen en kosten
Belastingen en andere (wettelijke) heffingen op de premies
of de uitkeringen, alsmede door Scildon gemaakte kosten
ter uitvoering of wijziging van de verzekering of ter uitvoering
van enig daaruit voortvloeiend recht zullen op de uitkering als
bedoeld in Artikel 8 en op de Afkoopwaarde en de opgenomen
bedragen als bedoeld in Artikel 6 in mindering worden gebracht
dan wel aan betrokkene in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Verjaring
Alle uitkeringen en alle andere rechtsvorderingen die uit de
verzekering voortvloeien, vervallen na verloop van vijf jaren,
beginnend op het ogenblik waarop zij opeisbaar worden of
geldend gemaakt kunnen worden, tenzij Scildon om redenen van
billijkheid anders beslist.

Artikel 11 Recht van wijziging
Scildon heeft het recht de verzekering en derhalve ook deze
verzekeringsvoorwaarden tussentijds aan te passen dan wel niet
aan een wijziging van de verzekering mee te werken, indien dit
noodzakelijk is om te voldoen of te blijven voldoen aan de op
deze verzekering van toepassing zijnde wetgeving of daarop
gebaseerde andere regelgeving.

Artikel 12 Uitoefening van rechten
12.1 Als sprake is van meerdere verzekeringnemers, kunnen
de rechten uit deze verzekeringsovereenkomst slechts
worden uitgeoefend met schriftelijke toestemming van alle
verzekeringnemers of door één van de verzekeringnemers
als de andere verzekeringnemer(s) hem daartoe schriftelijk
gemachtigd heeft/hebben.

13.2 Waar de voorwaarden aan Scildon het recht geven of de
verplichting opleggen om bericht aan een bij de verzekering
belanghebbende te zenden, kan zij volstaan met een nietaangetekende brief aan de belanghebbende naar diens
laatste bij haar bekende adres.
13.3 Beleggingsoverzichten en het zogenaamde Model 3
De Ruiter worden gezonden naar het adres van de 		
verzekeringnemer.
13.4 Van de verzending van een mededeling strekt tot
volledig bewijs de aanwezigheid van een kopie van de brief
op het kantoor van Scildon, of indien er sprake is van
digitale communicatie het bewijs van verzending aan
het bij Scildon laatst bekende mailadres.
Digitale communicatie vanuit Scildon is niet eerder mogelijk
dan na verkregen toestemming van de belanghebbende(n)
bij deze verzekering.
13.5 Indien de verzekering twee of meer verzekeringnemers
kent, wordt voor de toezending van polisdocumenten
en schriftelijke mededelingen het adres van de 		
eerstvermelde verzekeringnemer door Scildon gebruikt als
correspondentie-adres.

Artikel 14 Klachten en geschillen
14.1 Klachten over de uitvoering van de verzekering kunnen
worden ingediend bij de directie van Scildon.
14.2 Wanneer het oordeel van Scildon niet bevredigend
is, kan de belanghebbende zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl
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14.3 Geschillen over deze verzekering of de uitvoering
hiervan, kunnen, indien geen gebruik gemaakt wordt van
de klachtenregeling, worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.

Artikel 15 Persoonsgegevens
15.1 De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering
verstrekte persoonsgegevens worden door Scildon 		
verwerkt in het kader van een integere uitoefening van
het bedrijf ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren
van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van
daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de
voorkoming en bestrijding van fraude en het
uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting
van het klantenbestand.
15.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de 		
gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen” van toepassing. In deze gedragscode zijn de rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking geregeld.

Artikel 16 Cliëntenonderzoek
Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
verricht of kan Scildon cliëntenonderzoek (laten) verrichten zowel
bij het sluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de
verzekering of bij tussentijdse beëindiging of expiratie van de
verzekering.

Artikel 17 Bestrijding fraude
Scildon heeft beleid op het gebied van bestrijding
van fraude. Een voorbeeld van fraude is wanneer belangrijke
gegevens bewust worden verzwegen en er aanspraak wordt
gemaakt op een verzekeringsuitkering waar men anders geen
recht op zou hebben.
Als er sprake is van fraude, kan dit leiden tot diverse
maatregelen zoals:
-

het niet uitkeren van de verzekerde bedragen.
registratie in het Register van het Centrum Bestrijding
Verzekeringscriminaliteit.
aangifte bij de politie.

De volledige tekst van de gedragscode is op te vragen bij
het: Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag
Internet: www.verzekeraars.nl

BELEGGINGSVOORWAARDEN SCILDON BELEGGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Beleggingsbestanddeel:
Het percentage van de ingelegde premie(s), dat/die in één
of meer Fondsen wordt belegd, overeenkomstig de gekozen
Beleggingsverhouding. Dit percentage is gelijk aan 99.5%
Beleggingsverhouding:
De verhouding waarin bedragen aan de Fondsen zullen worden
toegevoegd. Deze verhouding wordt aangegeven tijdens het
aanvraagtraject van de verzekering. De Beleggingsverhouding kan
later worden gewijzigd door opgave van de verzekeringnemer aan
Scildon.
Beleggingsdepot:
De rekening waarop het aantal Beleggingseenheden per Fonds
wordt geadministreerd en die ten behoeve van de verzekering
wordt aangehouden.
Koers:
De officiële openingskoers of afgifteprijs die voor het Fonds
geldt. Deze wordt bepaald op de laatste beursdag van de week
waarin toevoeging aan het Beleggingsdepot geschiedt.
Wanneer het verzoek tot uitkering door Scildon op een beursdag
vóór 12.00 uur ‘s middags is ontvangen wordt de Koers bepaald
op de beursdag volgend op de dag van ontvangst, tenzij

in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien het
verzoek tot uitkering via de door Scildon beschikbaar gestelde
beveiligde internetomgeving wordt gedaan dient dit verzoek
Scildon bereikt te hebben vóór 24.00 uur.
Indien er bij opening van de beurs geen officiële openingskoers tot
stand komt, wordt de daarvoor in de plaats tredende advieskoers
gehanteerd. Vreemde niet tot de EMU behorende valuta worden
tegen de dan geldende middenkoers van deze valuta herleid.

Artikel 2 Belegging / premiebetaling
2.1 De verzekeringnemer heeft het recht om een premiebetaling
over maximaal negen fondsen te verdelen.
2.2 Op de laatste beursdag van de week waarin de premie is
ontvangen zal het Beleggingsbestanddeel worden
omgerekend in Beleggingseenheden en aan het
Beleggingsdepot worden toegevoegd.
2.3 Voor toekomstige premies kan de Beleggingsverhouding 		
worden gewijzigd. Dit kan zowel voor een eenmalige premie
als voor doorlopende premies. Een verzoek tot het
aanpassen van de Beleggingsverhouding moet minstens 		
twee weken vóór de betaling aan Scildon worden 			
doorgegeven.
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Bij gebreke van een volledige en eenduidige opgave
wordt het Beleggingsbestanddeel volgens de laatst bekende
Beleggingsverhouding verdeeld over de Fondsen.

Artikel 3 Dividenden
Indien een gekozen Fonds een dividend- of enige andere
uitkering kent, wordt deze per de datum van betaalbaarstelling
aan het Beleggingsdepot toegevoegd.
Voor zover het Fonds een door hem vastgestelde herbeleggingskoers kent, zal deze koers als koers gelden. Bij de omzetting
van cashdividend naar een Fonds zijn geen aankoopkosten
verschuldigd.

Artikel 4 Switchen
4.1 De verzekeringnemer heeft het recht gedurende de looptijd
van de verzekering van Fonds(en) te wisselen.
4.2 Na een daartoe ontvangen verzoek zal de
omwisseling geschieden door onttrekking en vervolgens
toevoeging aan het Beleggingsdepot, rekening houdend
met de in het volgende artikel genoemde aan- en
verkoopkosten.
4.3 Bij de omwisseling zal de openingskoers gehanteerd worden
van de beursdag volgend op de werkdag waarop het
verzoek is ontvangen, mits dit verzoek Scildon
vóór 12.00 uur ‘s middags die werkdag heeft bereikt en
geen andere Beleggingstransacties voor de verzekeringnemer in behandeling zijn. Indien de omwisseling tot stand
komt via de door Scildon beschikbaar gestelde beveiligde
internetomgeving dient dit verzoek Scildon bereikt te
hebben vóór 24.00 uur.

Artikel 5 Risicopremie en kosten voor beheer, aan- en
verkoop
5.1 De risicopremie ten behoeve van de uitkering bij overlijden
bedraagt op maandbasis 0,00166% (0,02% per jaar). De
risicopremie wordt aan het begin van iedere maand
berekend en onttrokken in de vorm van Beleggingseenheden ten laste van de Geldswaarde. De onttrekking
vindt plaats in verhouding van de per Fonds aanwezige
Geldswaarde. Vanaf het bereiken van de 75-jarige leeftijd
wordt er geen risicopremie meer onttrokken.

c.

De kosten bij aankoop zijn 0,5% van het voor aankoop van
Beleggingseenheden beschikbare bedrag;

5.3 De in artikel 5.2 genoemde aan- en verkoopkosten worden
gehalveerd indien de omwisseling tot stand komt via de
door Scildon beschikbaar gestelde beveiligde
internetomgeving.
5.4 De onttrekking vindt plaats in de vorm van
Beleggingseenheden

Artikel 6 Uitkering op de einddatum en bij overlijden
De uitkering die op de einddatum verschuldigd is, wordt
berekend op basis van de openingskoers van die dag. Indien dit
geen beursdag is, wordt de openingskoers gehanteerd van de
eerstvolgende beursdag.
De verschuldigde uitkering bij overlijden wordt, in afwijking
van artikel 1 onder “Koers”, berekend op basis van de officiële
openingskoers op de laatste beursdag van de week waarin het
bericht van overlijden door Scildon is ontvangen.

Artikel 7 Beleggingsoverzicht
Op verzoek van de verzekeringnemer en/of zijn adviseur doet
Scildon jaarlijks aan de verzekeringnemer opgave van
het aantal Beleggingseenheden en de Geldswaarde van het
Beleggingsdepot.

Artikel 8 Aanpassing fonds
Indien een Fonds naar de mening van Scildon niet meer
passend is binnen het totaal van de door haar aangeboden
Fondsen, heeft zij de mogelijkheid dit Fonds niet meer aan
te bieden. Scildon zal zoveel als mogelijk een ander
passend Fonds aanbieden. Indien geen passend Fonds
beschikbaar is binnen de door Scildon aangeboden
beleggingsmedia zal zij ten minste aanbieden de betreffende
Beleggingseenheden kosteloos om te wisselen in andere door
Scildon op dat moment aangeboden beleggingsmedia.

5.2
a. De kosten voor beheer bedragen per maand 0,03% (0,36%
per jaar) van de Geldswaarde. De beheerkosten worden
aan het begin van de maand aan de Geldswaarde van het
betreffende Fonds onttrokken.
b.

De kosten bij verkoop van Beleggingseenheden, zijn 0,5%
van het bedrag dat na verkoop van participaties 		
beschikbaar is;

Voorwaarden Scildon Beleggen juli 2017

6/8

CLAUSULEBLAD TERRORISMEDEKKING

bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
(alleen van toepassing indien de polis hier nadrukkelijk naar verwijst)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:
1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten
het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het
financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de
Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg
van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen
aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al
dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van
terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan
te beperken.
1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen
uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in
Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen
voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2
en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden
ondergebracht.
1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar
het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht
betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten
met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in

Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is,
met de in Nederland gevestigde vestiging van de 		
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover
gesloten met een verzekeringnemer met een gewone 		
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een
rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging
van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond
van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in
Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het
terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1,
1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van
de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen
van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 		
maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna
gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat
de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij
haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of
uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die
de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder
de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in
het geval van een verzekering met vermogensopbouw
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de
betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde
vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het
financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien
van de betrokken verzekering.
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten
verzekeraars tezamen.
Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan
in drie landelijk verschijnende dagbladen.
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de
inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde
locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze 		
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende
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verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het
aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde
locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door
verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het
risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde
objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in
relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres.
Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50
meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste
een op het risicoadres is gelegen.Voor de toepassing
van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en 		
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep 		
behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is
(zijn) afgesloten.

Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van
toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen
het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde
bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over
voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te
voldoen.Voor zover de NHT niet over voldoende financiële

middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig
bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de
verzekeraar te doen.
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling
7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen
of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering
wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe
strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen
besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een
vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1
bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak
maken.
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling
16 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen
twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of
omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit
Clausuleblad wordt beschouwd.

FONDSENINFORMATIE SCILDON BELEGGEN
Om u te ondersteunen bij het maken van de juiste fondskeuze(s) heeft Scildon online een interactieve fondsdatabase
beschikbaar waarin al onze beleggingsfondsen zijn opgenomen: de Fondsvergelijker. Met de Fondsvergelijker kunt u
door het instellen en aanklikken van filters, rankingen en onderlinge vergelijkingen zeer gericht zoeken naar het fonds (of
fondsen) die op dat moment het beste past bij uw wensen en/of doelstellingen. Uiteraard zal uw financieel adviseur u
hierbij graag assisteren. De Fondsvergelijker is beschikbaar op onze website www.scildon.nl. De in dit overzicht opgenomen
gegevens kunnen veranderen. Raadpleeg voor actuele fondsgegevens de Fondsvergelijker op onze website (www.scildon.nl/
beleggingsfondsen)
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