Overlijdensrisicoverzekering
Met de overlijdensrisicoverzekering laat u uw nabestaanden verzorgd
achter. U beschermt ze tegen inkomensverlies. De overlijdensrisicoverzekering biedt u de zekerheid dat uw nabestaanden bijvoorbeeld de
hypotheek kunnen aflossen. Of de studie van de kinderen kunnen betalen.
Maar er zijn meer mogelijkheden. In deze brochure leest u er meer over.
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Waar is deze verzekering voor?
De overlijdensrisicoverzekering biedt u zekerheid bij
overlijden van de verzekerde. Vaak wordt deze verzekering
afgesloten bij een hypotheek. Bij overlijden van de
verzekerde wordt dan de hypotheek (deels) afgelost.
Degene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven
wonen.
U kunt de verzekering ook gebruiken voor een ander doel.
Bijvoorbeeld om de huur te kunnen blijven betalen als uw
partner overlijdt. Of als extra zekerheid voor uw gezin als
u start als ondernemer en geen nabestaandenpensioen
meer verzekerd is. U kunt de overlijdensrisicoverzekering
ook zakelijk gebruiken: als compagnons- of als keymanverzekering. Zo zorgt u voor financiële continuïteit als een
van de compagnons komt te overlijden.
Wat kunt u verzekeren?
Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd van de
verzekering? Dan keren we een bedrag uit. U kunt zelf
aangeven wie dit bedrag moet krijgen. Bijvoorbeeld uw
nabestaanden, bedrijf of compagnons. Overlijdt de
verzekerde na de einddatum? Dan keren we niets uit.
U kunt de verzekering afsluiten voor uw eigen overlijden.
Of voor het overlijden van iemand anders, zoals uw
partner. Sluit u de verzekering af voor u en uw partner
samen? En overlijdt een van de beiden? Dan krijgt de ander
direct het afgesproken bedrag. We betalen het bedrag in
een keer. Daarna stopt de verzekering. Het kan zijn dat het
bedrag belast is. Er moet dan belasting betaald worden.
Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
Unieke voordelen
Onze overlijdensrisicoverzekering biedt u een aantal
specifieke voordelen:
• Jaarlijks verhogen zonder medische waarborgen: u kunt
het verzekerde kapitaal ieder jaar verhogen. U betaalt
dan wel meer premie. We vragen daarvoor geen
medische waarborgen. Voor deze verhoging gelden wel
regels. Deze regels vindt u in de polisvoorwaarden van
de overlijdensrisicoverzekering.
• Ruime voorlopige dekking:
• van maximaal een maand als de verzekerde overlijdt
door een ongeval.
• van maximaal 12 maanden bij aankoop van een
woning. Tot de medische acceptatie heeft u een
ongevallendekking van maximaal een maand. Vanaf
medische acceptatie keert de verzekering bij overlijden
uit. In een aantal gevallen keren we niet uit. Deze
uitzonderingen leest u in de voorwaarden voorlopige
dekking overlijdensrisicoverzekering.
• Lage premie voor niet-rokers.
• Eenvoudig digitaal aanvraagproces waardoor uw
verzekering snel definitief is.
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Hoe hoog is de uitkering?
U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert en dus hoe hoog de
uitkering is. En u bepaalt ook zelf hoe lang u de verzekering
wilt laten lopen. Hiervoor hanteren we wel bepaalde
grenzen. Zo moet bijvoorbeeld de verzekering minimaal
vijf jaar lopen. En het verzekerde kapitaal moet minimaal
€ 9.250,- zijn. U kunt het verzekerde kapitaal de hele
looptijd gelijk laten. U kunt het ook laten dalen (lineair of
annuïtair). Dit laatste kan handig zijn bij een hypotheek die
u tijdens de looptijd aflost. In dat geval kan het verzekerde
kapitaal dalen.
Gelijkblijvend

Verzekerd bedrag

Lineair dalend

Verzekerd bedrag

Annuïtair dalend

Verzekerd bedrag

Wat kost deze verzekering?
Voor deze verzekering betaalt u premie en kosten. Onze
kosten zijn al in de premie verwerkt. Hiervan krijgt u dus
geen aparte rekening. De kosten voor het aanvragen van
de verzekering en advies betaalt u aan uw adviseur.

Wat doen we met de premie?
We gebruiken de premie voor:
• de uitkering bij overlijden van de verzekerde;
• beheer- en administratiekosten.
Kunt u deze verzekering afkopen?
De verzekering bouwt geen waarde op. Bij beëindiging van
de verzekering voor de einddatum (afkopen) keren we
niets uit.
Kunt u deze verzekering premievrij maken?
U kunt de overlijdensrisicoverzekering niet premievrij
maken.
Krijgt de verzekerde een medische keuring?
Voor het afsluiten van deze verzekering vult de verzekerde
een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring.
Soms is daarnaast een aanvullende keuring nodig. Dat
hangt af van de hoogte van het verzekerde kapitaal. Soms
is de gezondheid van de verzekerde daarna reden voor
aanvullend onderzoek.
Op basis van de gezondheidsverklaring beslissen we of u
de verzekering mag afsluiten. Soms zijn er aanvullende
voorwaarden nodig. Heeft de verzekerde bijvoorbeeld een
ziekte? Dan betaalt u misschien meer premie. Wilt u meer
informatie? Kijk dan op www.nn.nl/orv.
Kunnen we de voorwaarden aanpassen?
We hebben geen ‘en bloc clausule’. Dit betekent dat we de
voorwaarden en de premie niet kunnen aanpassen zonder
uw toestemming.
Wat doet uw adviseur?
Uw adviseur helpt u om te beslissen over de hoogte van
het verzekerde kapitaal. Hoe lang de verzekering moet
lopen en in welke vorm. De adviseur kan samen met u
bepalen welke dienstverlening nodig is als u deze
verzekering wilt sluiten. Dat kan betekenen dat hij u eerst
adviseert en dan de verzekering voor u aanvraagt. Of dat
hij alleen de verzekering voor u aanvraagt zonder u eerst
te adviseren. Dit laatste heet ‘execution only’ dienstverlening.
Wat doen wij?
Welke vorm van dienstverlening u met uw adviseur heeft
afgesproken weten we niet. Daarom vinden we het
belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten.
Heeft u zelf of samen met uw adviseur uw keuzes
gemaakt? En de aanvraag bij ons gedaan? Dan krijgt u van
ons informatie over onze producten en dienstverlening
binnen de afgesproken reactietermijnen. De aanvraag is
volledig digitaal. U ontvangt alle informatie via e-mail. Ook
de gezondheidsverklaring vult u elektronisch in.

Hoeveel premie betaalt u?
De premie die u betaalt blijft tijdens de looptijd gelijk. De
hoogte van de premie hangt af van:
• de hoogte van het verzekerde kapitaal
• hoe lang de verzekering nog duurt
• de gezondheid van de verzekerde
• of de verzekerde rookt of niet
• hoe oud de verzekerde is bij de start van de verzekering
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Wat is een verzekering?
Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar.
Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest
u heel precies:
• de verzekerde risico’s;
• uw rechten en plichten;
• de rechten en plichten van de verzekeraar.
De polis is dus een belangrijk document. Leest u deze
daarom goed door.

Verbond van Verzekeraars
Nationale-Nederlanden is lid van het Verbond van
Verzekeraars (het Verbond). De leden van het Verbond
vertegenwoordigen samen meer dan 95% van de
verzekeringsmarkt. Wilt u meer informatie over het
Verbond? Kijk op www.verzekeraars.nl.
Meer informatie?
Lees meer over de overlijdensrisicoverzekering.
Of neem contact met ons op. We helpen u graag.

Wilt u deze verzekering?
Ga dan naar uw adviseur. Hij kan u alles vertellen over
deze verzekering. Hij houdt ook rekening met uw wensen
en kan u persoonlijk advies geven. Heeft u nog geen
adviseur? Kijk dan op www.nn.nl voor een verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Uw
rechten op dekking en dienstverlening staan in uw polis.

3329-40.1811

Meer weten?
Kijk op nn.nl
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