Overlijdensrisicoverzekering
Met een overlijdensrisicoverzekering laat je jouw nabestaanden verzorgd
achter. Je beschermt ze tegen inkomensverlies.
Een overlijdensrisicoverzekering biedt je zekerheid dat jouw nabestaanden
bijvoorbeeld de huur, de hypotheek of andere vasten lasten kunnen betalen.
Of de studie van de kinderen. In deze brochure lees je er meer over.
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Waar is deze verzekering voor?
De overlijdensrisicoverzekering biedt je meer financiële
zekerheid als de verzekerde overlijdt.
Deze verzekering wordt vaak gesloten bij een hypotheek.
Met de uitkering wordt dan de hypotheek (deels) afgelost.
Degene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven
wonen.
Je kunt de verzekering ook gebruiken voor een ander doel.
Bijvoorbeeld om de huur te betalen als je partner overlijdt.
Of als extra zekerheid voor je gezin als je start als ondernemer. En je bijvoorbeeld geen nabestaandenpensioen
meer verzekerd hebt.
Je kunt de overlijdensrisicoverzekering ook zakelijk
gebruiken: als compagnons- of als keymanverzekering.
Zo zorg je dat het bedrijf kan blijven bestaan als een van
de compagnons overlijdt.
Wat kun je verzekeren?
Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering? Dan keren we een bedrag uit. Je kunt zelf aangeven
wie dit bedrag krijgt. Bijvoorbeeld je nabestaanden, bedrijf
of compagnons. Overlijdt de verzekerde na de einddatum?
Dan keren we niets uit.
Je kunt de verzekering sluiten voor je eigen overlijden. Of
voor het overlijden van iemand anders, zoals je partner.
Sluit je de verzekering af voor jezelf en je partner samen?
En overlijdt een van beiden? Dan krijgt de ander direct het
afgesproken bedrag. We betalen het bedrag in een keer.
Daarna stopt de verzekering. Het kan zijn dat je erfbelasting betaalt over de uitkering. Je vindt informatie over
erfbelasting op nn.nl/orv. Of informeer ernaar bij je
adviseur. Die vertelt je er graag meer over.
Is een overlijdensrisicoverzekering hetzelfde als een
uitvaartverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een
uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering keert altijd uit
bij overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen
uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de
verzekering.
Wat zijn de voordelen?
Onze overlijdensrisicoverzekering biedt je een aantal
voordelen:
• Je mag het verzekerd bedrag ieder jaar verhogen. We
vragen daarvoor geen (nieuwe) gezondheidsverklaring
of medische keuring. Je premie wordt dan wel hoger.
Voor de verhoging van het verzekerd bedrag gelden
regels. Deze regels staan in de polisvoorwaarden van de
overlijdensrisicoverzekering.
• Ruime voorlopige dekking: je bent voorlopig verzekerd
zolang we jouw aanvraag in behandeling hebben. De
voorlopige dekking geldt:
- maximaal een maand als de verzekerde in die periode
overlijdt door een ongeval
- maximaal twaalf maanden bij aankoop van een
woning. Tot de medische beoordeling is afgerond heb
je een ongevallendekking van maximaal een maand.
Vanaf medische acceptatie keert de verzekering ook
bij andere overlijdensoorzaken uit.
In een aantal gevallen keren we niet uit. Deze uitzonde2

ringen staan in de ‘Voorwaarden voorlopige dekking
overlijdensrisicoverzekering’. Je vindt deze voorwaarden
op nn.nl/orv.
• Lage premie voor niet-rokers.
• Eenvoudig online aanvragen waardoor je verzekering
snel geregeld is.
Hoe hoog is de uitkering?
Je kiest zelf welk bedrag je verzekert en dus hoe hoog de
uitkering is. En je kiest ook zelf hoelang je verzekerd wilt
zijn. Hiervoor gelden wel bepaalde grenzen. De verzekering
moet minimaal vijf jaar lopen. En het verzekerd bedrag
moet minimaal € 9.250,- zijn als je het de hele looptijd
hetzelfde laat. Je kunt het verzekerd bedrag ook laten
dalen (lineair of annuïtair). Dit laatste kan handig zijn bij
een hypotheek die je tijdens de looptijd aflost. In dat geval
kan het verzekerd bedrag ook dalen. Kies je voor een
dalende overlijdensrisicoverzekering? Dan moet het
verzekerd bedrag minimaal € 18.500,- zijn.
Gelijkblijvend
Verzekerd bedrag

afsluitkosten. Je vindt deze afsluitkosten op nn.nl/orv.
Vraag je de verzekering via een adviseur aan? Dan betaal
je de afsluitkosten via je adviseur. Mogelijk brengt je
adviseur ook advieskosten in rekening. Van afsluitkosten
en advieskosten krijg je een aparte rekening.
Hoeveel premie betaal je?
Je premie blijft tijdens de looptijd gelijk. De hoogte van de
premie hangt af van:
• de hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren
• of je kiest voor een overlijdensrisicoverzekering waarbij
de uitkering gelijk blijft of daalt
• het aantal verzekerden
• hoelang de verzekering loopt
• hoe oud de verzekerde is
• de gezondheid van de verzekerde
• of de verzekerde rookt of niet.
Wat doen we met de premie?
We gebruiken de premie voor:
• de uitkering als de verzekerde overlijdt en
• beheer- en administratiekosten.
Kun je deze verzekering afkopen?
De overlijdensrisicoverzekering bouwt geen waarde op.
We keren niets uit als je de verzekering stopt voor de
einddatum (afkopen).
Kun je deze verzekering premievrij maken?
Je kunt de overlijdensrisicoverzekering niet premievrij
maken. Premievrij maken betekent dat je stopt met premie
betalen.

Lineair dalend

Verzekerd bedrag

Annuïtair dalend

Verzekerd bedrag

Krijgt de verzekerde een medische keuring?
Voordat je deze verzekering sluit, vult de verzekerde een
online vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over de gezondheid van de verzekerde. Dit heet een gezondheidsverklaring.
Mogelijk is ook een keuring door een arts nodig. Dat hangt
af van de hoogte van het verzekerd bedrag. Maar ook van
de leeftijd van de verzekerde op het moment dat je de
verzekering aanvraagt. Soms is de gezondheid van de
verzekerde daarna reden voor aanvullend onderzoek.
Op basis van de gezondheidsverklaring beslissen we of je
de verzekering mag sluiten. Soms gelden er extra voorwaarden. Heeft de verzekerde bijvoorbeeld een ziekte?
Dan betaal je misschien meer premie. Wil je meer informatie over de gezondheidsverklaring of medische keuring?
Kijk dan op nn.nl/orv.
Kunnen we de voorwaarden aanpassen?
We hebben geen ‘en-bloc-clausule’. Dit betekent dat we de
voorwaarden niet aanpassen zonder jouw toestemming
zolang de verzekering loopt. Datzelfde geldt voor de
premie.

Wat kost deze verzekering?
Voor deze verzekering betaal je premie. In deze premie
zitten onder meer onze kosten voor administratie en
beheer van jouw verzekering. Van deze kosten sturen we je
geen aparte rekening. Daarnaast betaal je kosten voor het
sluiten van de verzekering. We noemen dit de afsluitkosten.
Sluit je de verzekering zelf online? Dan betaal je één keer

Wil je deze verzekering?
Je kunt de overlijdensrisicoverzekering sluiten via een
adviseur. Of je sluit de verzekering zelf online bij ons. Dus
zonder tussenkomst van een adviseur. Hierna lees je wat
een adviseur doet. En wat het verschil is tussen online
sluiten en sluiten via een adviseur. Zo kun je zelf bepalen
welke manier voor jou het beste is.
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Wat doet je adviseur?
Je adviseur kan je alles vertellen over deze verzekering. En
je daarover persoonlijk advies geven. Hij houdt rekening
met je wensen en helpt je om te beslissen over bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerd bedrag. Of over de
vorm en looptijd van de verzekering. Je adviseur bekijkt
samen met jou welke dienstverlening nodig is. Dat kan
betekenen dat hij je eerst adviseert en dan de verzekering
voor je aanvraagt. Of dat hij alleen de verzekering voor je
aanvraagt zonder eerst te adviseren.
Heb je nog geen adviseur? Kijk dan op nn.nl/zoekadviseur
voor een onafhankelijke adviseur bij jou in de buurt.
Wil je liever zelf online sluiten?
Je kunt de overlijdensrisicoverzekering ook zelf online bij
ons sluiten. Dus zonder tussenkomst van een adviseur. Op
nn.nl/orv vind je alle informatie over onze overlijdensrisicoverzekering. Daarmee beoordeel je zelf of deze verzekering bij jou en je nabestaanden past. We geven je hierover
géén persoonlijk advies.
Wat is het verschil tussen online sluiten en sluiten via een
adviseur?
Je kunt de overlijdensrisicoverzekering aanvragen via een
adviseur of direct bij ons. Welke manier voor jou de beste is
hangt af van je persoonlijke wensen.
Let op: Sluit je de overlijdensrisicoverzekering zelf online?
Dan heeft de verzekering niet dezelfde mogelijkheden als
wanneer je sluit via een adviseur. Het is belangrijk dat je dit
weet. Sommige mogelijkheden gelden namelijk alleen
wanneer je de overlijdensrisicoverzekering via een adviseur aanvraagt.

Wat doen wij?
We vinden we het belangrijk dat je weet wat je van ons
kunt verwachten. Daarom vind je op nn.nl/orv informatie
en handige documenten over onze overlijdensrisicoverzekering en dienstverlening. Heb je zelf of samen met je
adviseur keuzes gemaakt? Dan kun je de verzekering
digitaal bij ons aanvragen. Ook de gezondheidsverklaring
vul je digitaal in.
Je ontvangt alle informatie over je aanvraag en de polis via
e-mail. Heb je een vraag of verzoek? Dan reageren we
binnen de afgesproken reactietermijnen.
Wat is een verzekering?
Een verzekering is een contract tussen jou en de verzekeraar. Dit contract staat in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis staat
heel precies:
• wat er verzekerd is;
• jouw rechten en plichten;
• de rechten en plichten van de verzekeraar.
De polis is een belangrijk document. Lees deze daarom
goed door.
Verbond van Verzekeraars
We zijn lid van het Verbond van Verzekeraars (het Verbond). Wil je meer informatie over het Verbond? Kijk dan
op verzekeraars.nl.
Meer informatie?
Lees meer over de overlijdensrisicoverzekering en de
voorwaarden van deze verzekering via nn.nl/orv. Je kunt
ook contact met ons opnemen. We helpen je graag. Het
telefoonnummer van onze klantenservice is 088 663 00 00.

In de volgende gevallen kun je alléén kiezen voor sluiten
via een adviseur:

3329-40.2201

• Je wilt advies.
• Je wilt een zakelijke overlijdensrisicoverzekering, zoals
een compagnons-, keyman- of belastingclaimverzekering.
• Je wilt meer dan € 1.000.000,- verzekeren.
• Je wilt meer dan één verzekeringnemer en de premie
splitsen.
• Je wilt de verzekering koppelen aan je hypotheek
(verpanden).
• Je wilt vanaf de startdatum een andere dan de standaardbegunstiging. De standaardbegunstiging is eerst je
partner, dan de kinderen en dan overige erfgenamen.

Meer weten?
Kijk op nn.nl/orv
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