Productkaart Overlijdensrisicoverzekering
De Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag aan de nabestaanden uit bij overlijden
van een verzekerde. De nabestaanden kunnen dit bedrag gebruiken om bijvoorbeeld (een deel van)
de hypotheek af te lossen.

Gebruik

Te gebruiken voor
• aflossing van de hypotheek
• (aanvulling op) nabestaandenpensioen
• extra kapitaal na overlijden
• erfbelastingverzekering

Te sluiten als:
• kapitaalverzekering (box 3)
• kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) (box 1)
(alleen als voortzetting)
Niet te sluiten als lijfrenteverzekering (box 1)

Ook als ‘zakelijke’ variant:
• keymanverzekering
• compagnonsverzekering
• belastingclaim polis

Mogelijkheden

Onze ORV heeft de volgende mogelijkheden:
•

Zowel op 1 als op 2 levens:

Verzekerde bedrag hetzelfde bij 2 levens

•

2 verzekeringnemers mogelijk:

Alleen natuurlijke personen (rechtspersoon maar 1)

•

Diverse dekkingen:

Gelijkblijvend, Lineair dalend en Annuïtair dalend

•

Premiesplitsing:

Alleen met 2 verzekeringnemers/verzekerden

•

Niet-rokerkorting:

Als bij overlijden blijkt dat de niet-rokerskorting onterecht
is verleend vanwege onjuiste informatieverstrekking, dan
wordt de uitkering met 25% verlaagd of niet uitgekeerd.

Voortijdige beëindiging
Wordt de verzekering voortijdig beëindigd of de betaling
definitief stopgezet, dan vervalt de verzekering zonder
waarde.

Voorlopige
dekking

De overlijdensrisicoverzekering heeft standaard een
gratis voorlopige dekking.

Kort:

•
De vorm van deze voorlopige dekking is afhankelijk van
of de verzekering wel of niet verpand wordt. Voor beide
gevallen geldt er een voorlopige dekking. Het verschil
zit vooral in de oorzaak van overlijden. Namelijk of dit
overlijden plaatsvindt door een ongeval of niet.

•
•
•

In alle gevallen is er een voorlopige dekking voor
overlijden door een ongeval één maand voordat de
verzekering ingaat. Daarnaast is er bij verpanding een
‘algemene’ voorlopige dekking na medische acceptatie.

Offreren en
aanvragen

Aanvragen gaat snel en eenvoudig digitaal via Mijn
Delta Lloyd of via HDN met uw eigen adviessoftware:

•
•
•

digitaal, handtekeningloos en geen documenten
meesturen
elektronische dynamische gezondheidsverklaring
automatische ontvangstbevestiging, polisnummer
en statusupdates

Altijd een voorlopige dekking bij overlijden door een
ongeval één maand voor ingangsdatum
Bij verpanding een algemene voorlopige dekking na
medische acceptatie voor maximaal 12 maanden
De verzekerde moet in Nederland wonen en minimaal
18 en maximaal 50 jaar zijn
De hoogte van het verzekerde bedrag is gelijk aan het
aangevraagde verzekerde bedrag voor de ORV, maar
maximaal € 200.000,-

Op deltalloyd.nl voor adviseurs vindt u de ‘Voorwaarden
voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering’

Geldigheid offerte
Een offerte is 1 maand geldig na de offertedatum.
Binnen deze geldigheidstermijn moet de digitale aanvraag
ingediend zijn.
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Acceptatiekaders

Leeftijd verzekerde op ingangsdatum:

minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar

Leeftijd (oudste) verzekerde op einddatum:

maximaal 75 jaar

Duur verzekering:

minimaal 10 jaar, maximaal 57 jaar

Verzekerd bedrag:

•
•
•
•
•

minimaal € 9.250,- bij gelijkblijvend
minimaal € 18.500,- bij een dalende verzekering
maximaal € 1.000.000,- zonder aantonen economisch
belang
maximaal € 3.000.000,- met aantonen economisch
belang en acceptatie door Delta Lloyd
maximaal € 20.000.000,- met aantonen economisch
belang en acceptatie door herverzekeraar

Voor het bepalen van het maximale verzekerde
bedrag wordt rekening gehouden met eerder afgesloten
overlijdensrisicoverzekeringen of gelijktijdige aanvragen

Kosten en
Jaarlijks
verhogen zonder
medische
verklaring

Premie:

•
•
•
•

Kosten
Er zijn zowel eerste als doorlopende kosten.

Jaarlijks verhogen zonder medische verklaring
Het verzekerde kapitaal kan ieder jaar verhoogd worden
zonder medische verklaring. De regels hiervoor zijn:

•
•

€ 100,- eerste kosten
€ 30,- doorlopende kosten per jaar
(hele verzekeringsduur)

Deze kosten worden verdeeld over de duur
premiebetaling.
Deze kosten zijn al onderdeel van de premie en worden
dus niet apart in rekening gebracht.

•
•
•
•
•
•
•
•

altijd automatische incasso
mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar of jaar
gelijkblijvend
ingekorte duur premiebetaling bij een dalend
verzekerd bedrag

het eerste jaar mag niet verhoogd worden;
er mag maximaal een keer per jaar verhoogd worden;
als er verhoogd wordt, dan mag dit met minimaal 1%
tot maximaal 15% per keer;
het nieuwe kapitaal mag niet hoger zijn dan twee keer
het kapitaal bij afsluiten;
het nieuwe kapitaal is maximaal € 1.000.000,-;
als er vijf jaar geen gebruik gemaakt is van deze
verhoging, dan vervalt de mogelijkheid;
de verzekerde(n) is/zijn jonger dan 60 jaar;
er waren bij het afsluiten van de verzekering, of als er
later/tijdens de looptijd verhoogd is met een medische
verklaring, geen medische bijzonderheden die van
invloed waren op de hoogte van de premie.

Keuringsgrenzen

Leeftijd

Korte elektronische
gezondheidsverklaring

Standaard elektronische
gezondheidsverklaring

Elektronische
gezondheidsverklaring +
bloedtest

Internistenkeuring

18 t/m 45 jaar

t/m € 300.000

€ 300.001 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 750.000

≥ € 750.001

46 t/m 55 jaar

t/m € 300.000

€ 300.001 t/m € 500.000

n.v.t.

≥ € 500.001

56 t/m 65 jaar

n.v.t.

t/m € 160.000

€ 160.000 t/m € 268.125

≥ € 268.126
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