
Florius Overlijdensrisicoverzekering  
Hypotheek en overlijdensrisicoverzekering onder één dak 
 
De Florius Overlijdensrisicoverzekering heeft aantrekkelijke tarieven in een breed segment en biedt 
een compleet productassortiment aan om het risico van overlijden op maat af te dekken. Jouw klant 
kan onder één dak terecht voor hypotheek en verzekering. En dat zorgt voor gemak en snelheid voor 
jouw klanten. 
 

 
Wat zijn de aantrekkelijke premies voor jouw klant? 
 
Uitgangspunten: 
Leeftijd aanvrager 1: 30 
Leeftijd aanvrager 2: 30 
Looptijd: 30 jaar  
Niet-rokers 
 
Voorbeeld 1 
Verzekerd kapitaal EUR 292.000 
Tarief: Annuïtair dalend 2,7%  
Premie EUR 25,05 per maand  

 
Voorbeeld 2 
Verzekerd kapitaal EUR  146.000 
Tarief: gelijkblijvend op 2 leven(s) 
Premie EUR 17,38 per maand  

 
Let op: aan deze voorbeeldpremies kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Je kunt een premieberekening maken voor jouw op maat uitgebrachte advies op  

     FAN. 
 
 
 
Ontdek onze tarieven  
 
In FAN.bereken je eenvoudig welke premies van toepassing zijn op jouw klanten. 
 
 
Alle voordelen van de Florius Overlijdensrisicoverzekering voor jou op een rij:  
 Snelheid en gemak door hypotheek en verzekering onder één dak 
 Florius biedt een breed assortiment overlijdensrisicoverzekeringen:  

- gelijkblijvend, annuïtair dalend o.b.v. verschillende rentepercentages, lineair dalend.  
- 1 of 2 levens 

 Extra scherpe premies bij verzekerde kapitalen van € 100.000 t/m € 225.000 en leeftijden van 25 
t/m 45 jaar 

 Het aanvraagproces is volledig digitaal 
 Optierecht. Ieder jaar kan het verzekerde kapitaal met 15% worden verhoogd zonder medische 

waarborgen  
 De Florius ORV kent een volledige voorlopige dekking vanaf de geaccepteerde aanvraag tot 

ingangsdatum polis. 
 Gaan de aanvragers uit elkaar? Dan kan de verzekering worden gesplitst. Hierbij handhaven we 

de uitgangspunten van de originele ORV-aanvraag 
 Je de aanvraag ook kunt doen vanuit jouw adviespakket. 

Florius is met meer dan zeventig jaar ervaring als hypotheekspecialist in Nederland een 
gerenommeerde en betrouwbare aanbieder. Alle kenmerken en voorwaarden van de Florius 
Overlijdensrisicoverzekering vind je op FAN. 

Heb je nog vragen? 
Bel dan met jouw Florius-team op telefoonnummer (033) 7504050 keuze 2. Wij zijn bereikbaar  op 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur 

https://www.florius.nl/adviseursite/fan/pages/ORV-berekenen.aspx
https://www.florius.nl/adviseursite/fan/pages/ORV-berekenen.aspx
https://www.florius.nl/adviseur/producten/verzekering/orv

