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Artikel 1 Definitie kind

Onder een verzekerd kind wordt in deze aanvullende voorwaarden 
verstaan een levend geboren kind met wie in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek familierechtelijke betrekkingen bestaan, ongeacht of het kind 
geboren is vóór of nà de datum van indienen van de aanvraag. Hieronder 
wordt ook verstaan een stief- of pleegkind. Het verzekerde kind moet in 
Nederland woonachtig zijn.

Artikel 2 Omvang van de dekking

Als het verzekerde kind komt te overlijden voor het bereiken van 
de 21-jarige leeftijd wordt, met uitzondering van de beperkingen als 
genoemd in artikel 3, het voor het kind verzekerde bedrag uitgekeerd 
zoals vermeld in de polis.

Artikel 3 Beperkingen

De uitkering zal € 1.200,- bedragen, als:
a. Het verzekerde kind overlijdt voor het bereiken van de 1-jarige leeftijd;
b. Het verzekerde kind, geboren vóór de datum van indienen van de 

aanvraag door de verzekeringnemer, binnen één jaar na deze datum 
overlijdt.

Artikel 4 Uitkering

Direct na overlijden van een verzekerd kind wordt het verzekerd bedrag 
uitgekeerd, behalve in de situaties zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 5 Verval

Als de premie - geheel of ten dele - na de vervaldag niet is betaald 
anders dan ten gevolge van door Generali verleende premievrijstelling, 
wordt de verzekeringnemer in de gelegenheid gesteld om te voldoen. 
Indien één maand is verstreken zonder dat de benodigde aanvullingen 
zijn ontvangen door de maatschappij, vervalt het recht op een uitkering 
uit hoofde van deze aanvullende voorwaarden.

Artikel 6 Uitkering levenloos geboren kind

Bij geboorte van een levenloos kind na een zwangerschap van tenminste 
24 weken vindt een uitkering van € 1.000,- plaats.
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