Actievoorwaarden Premie Retour.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door ikwilgoedverzekerdzijn.nl georganiseerde Actie,
hierna te noemen: “de Actie”, en rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door
Ikwilgoedverzekerdzijn.nl, hierna te noemen “Organisator”.
1. Algemeen
1.1 De actie heeft een onbeperkte looptijd.
1.2 Alle “kandidaat” verzekeringnemers die aan deze actie deelnemen, zijn gebonden aan de
bepalingen van deze actievoorwaarden.
1.3 Organisator is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de actie te staken, te
wijzigen of aan te passen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade
jegens deelnemers gehouden is.
Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door
Organisator bekend gemaakt worden via de website ikwilgoedverzekerdzijn.nl
2. De Actie
2.1 Na het afsluiten van een uitvaartverzekering binnen de actieperiode ontvangt verzekeringnemer een
maximale premie retour van 50,00 euro per betaalde polis, per persoon. De maximale premie retour is
100 euro per gezin. (Minimaal verzekerd kapitaal per polis 6000,00 euro)
2.2 De verzekering dient minimaal 4 jaar te blijven lopen en te worden betaald.
Indien de verzekering binnen deze periode wordt opgezegd dan wel door de maatschappij geroyeerd
wordt wegens wanbetaling, dient het totaal bedrag aan premie retour binnen 30 dagen terug te worden
betaald aan Organisator. Indien hier niet aan wordt voldaan dan zijn de kosten vermeerderd met alle
administratiekosten en alle invorderingskosten (incassokosten en deurwaarderskosten) voor rekening van
de verzekeringnemer.
2.3 De premie retour zal worden uitbetaald binnen 14 dagen nadat de polis 1 jaar heeft gelopen en er
geen betalingsachterstand is. Tevens dient organisator deze actievoorwaarden van u volledig ingevuld en
getekend retour te hebben ontvangen voorzien van een kopie geldige legitimatie.
2.4 Het recht op premie retour vervalt na drie storneringen zonder dat 4 achtereenvolgende
betalingen hebben plaatsgevonden.
2.5 Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Voor definitieve
acceptatie is mogelijk additionele gezondheidsinformatie van verzekeringnemer noodzakelijk.
2.6 Het recht op premie retour vervalt na verloop van 18 maanden, indien de getekende
Actievoorwaarden voorzien van een geldig identiteitsbewijs niet zijn geretourneerd aan de
Organisator.
3. Afsluiten uitvaartverzekering
3.1 Aanvragen van een uitvaartverzekering kan via de website ikwilgoedverzekerdzijn.nl.
3.2 Aanvragen voor een uitvaartverzekering geschieden onder voorbehoud van acceptatie
van de uitvaartverzekeringmaatschappij.
3.3 Na acceptatie wordt de polis van de uitvaartverzekering direct aan verzekeringnemer
verzonden. Premiebetaling start vanaf de ingangsdatum van de uitverzekering.
3.4 Na ontvangst van de polis heeft verzekeringnemer 30 dagen bedenktijd waarin de polis
zonder opgaaf van reden aan de uitvaartverzekeringmaatschappij kan worden geretourneerd.
In het laatst genoemde geval heeft de aanvrager geen recht op premie retour.
4. Betaling van de premie retour
4.1 de premie retour zal ongeacht de ingangsdatum van de polis aan verzekeringnemer betaald worden
indien verzekeringnemer heeft voldaan aan artikel 2.3.
5. Aansprakelijkheid
6.1 Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de
actie.
Voor meer informatie mail naar :info@ikwilgoedverzekerdzijn.nl

