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VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERING EN LIJFRENTE

"DE GROOT·NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845"
AMSTERDAM

HERENGRACHT 182

VAN BRIENENHUIS

De Vereeniglng van Levensverzekering en Lijfrente

,,De Groot-Noordhollandsche van 1845" te Amsterdam,
verklaart overeenkomstig de overgelegde stukken en de verzekeringsvoorwaarden
in deze polis vermeld, op aanvraag van de verzekeringnemer
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te zullen uitbetalen het hieronder vermelde verzekerde kapitaal. De verzekering
behoort tot de aangegeven verzekeringsvorm en is gesloten op het leven van de
verzekerde
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OMSCHRIJVING VERZEKERINGSVORM
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Het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd volgens
verzekeringsvorm:
bij overlijden van de verzekerde.
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. echter bij meerdere
polissen volgens deze verzekeringsvorm (en/of 2 vo/m)
tot een maximum van 750 gulden. Bij overlijden In
het eerste verzekeringsjaar worden slechts de tot
het overlijden verschuldigde premies uitgekeerd.
op de einddatum of bij eerder overlijden van de
verzekerde.
op de einddatum.

Bij overlijden beneden de leeftijd van
3 jaar geschiedt de uitkering volgens
onderstaande tabel
leeftijd bij overlijden

uitkering in % van
het verz. kapitaal
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Bij verzekeringen, welke geheel of ten
dele gesloten zijn tegen koopsom, is
de uitkering niet lager dan de koopsom.
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Voor alle hiernaast genoemde verzekeringsvormen is de
periodieke premie verschuldigd tot de einddatum of tot
eerder overlijden van de verzekerde. Voor verzekeringsvorm 21 i:eldt bovendien, dat bij overlijden van de
medeverzekerde vóór de 18e verjaardag van de verzekerde
tot die dai: - of tot de einddatum, wanneer deze voor de
18e verjaardag ligt, - geen premie is verschuldigd. Indien
in deze polls niet anders is aangegeven, Is de medever·
zekerde dezelfde als de verzekeringnemer.

Amsterdam, datum van ingang der verzekering,
Vereeniging van Levensverzekering en Lijfrente
,,DE GROOT-NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845"
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