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U staat er niet graag bij stil. Toch is het belangrijk om te denken

Gezondheidsverklaring

aan de financiële gevolgen bij overlijden. Als uw inkomen wegvalt

Verzekeraars willen bij een overlijdensrisicoverzekering altijd inzicht

heeft dit mogelijk invloed op uw gezin, uw bedrijf en/of zakelijke

in de gezondheid van de verzekerde. De geoffreerde premie is

relaties. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat

onder voorbehoud van medische acceptatie. Medische acceptatie

uw nabestaanden niet met financiële lasten blijven zitten.

bestaat in beginsel uit een gezondheidsverklaring. In bepaalde
gevallen is een medisch onderzoek nodig. Voorafgaand informeren

Kapitaalverzekering

wij u hierover.

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering met een
eenmalige uitkering bij overlijden. De verzekeraar keert een vast

Advies

bedrag uit als u komt te overlijden voor het einde van de looptijd

Samen stellen we een verzekering samen die past bij uw persoon-

van de verzekering. De hoogte van het bedrag en de looptijd (door-

lijke situatie. U bepaalt wie u wilt verzekeren (de verzekerde), voor

gaans variërend van 10 tot 30 jaar) kunt u zelf bepalen.

welk bedrag (verzekerd kapitaal) en voor welke periode (looptijd). U
ontvangt advies over een verzekering op één of twee levens en over

Verschillende doeleinden

een gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalend kapitaal. Ook advise-

De verzekering kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

ren wij u over de mogelijkheden om, bij arbeidsongeschiktheid van

De uitkering kan bijvoorbeeld ingezet worden om bij overlijden af

de verzekerde, premievrijstelling mee te verzekeren en/of een extra

te lossen op de hypotheek (als extra zekerheid) of als aanvulling op

uitkering bij overlijden door een ongeval mee te verzekeren.

het nabestaandenpensioen (bij pensioen in eigen beheer).
Execution Only
Gelijkblijvende of aflopende risicoverzekering

Indien de polisvariabelen bij u bekend zijn is het ook mogelijk om

U kunt kiezen voor een gelijkblijvende of een aflopende risico-

een overlijdensrisicoverzekering te sluiten op basis van execution

verzekering. Bij een gelijkblijvende verzekering is er sprake van een

only. U ontvangt dan geen advies. Wij selecteren uiteraard wel de

vast bedrag gedurende de looptijd van de verzekering. Bij een

scherpste aanbieder voor u.

aflopende risicoverzekering neemt het uitkeringsbedrag af naarmate de looptijd verstrijkt.
De premie
De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is vaak afhankelijk
van de looptijd van de verzekering (hoe langer de verzekering loopt,
hoe hoger de premie), de leeftijd van de verzekerde (hoe ouder de
verzekerde is, hoe hoger de premie), roken (korting op de premie
voor niet-rokers).
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