
WAT IS DE REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICO-
VERZEKERING?
De Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een 
eenmalige uitkering als de door u aangegeven persoon overlijdt. Deze 
persoon noemen wij de verzekerde. U kunt dit ook zelf zijn. De 
verzekering keert uit als de verzekerde overlijdt na het moment 
waarop de verzekering is begonnen en vóór de met u afgesproken 
einddatum van de verzekering. Let op: als de verzekerden op de 
einddatum nog in leven zijn, dan is er dus geen recht op een 
uitkering.

Wij spreken met u de hoogte van het bedrag af dat we uitkeren als de 
verzekerde overlijdt. Dit noemen wij het verzekerde bedrag. Als de 
verzekerde overlijdt, dan keren wij dit bedrag uit aan de persoon of de 
personen die u daarvoor heeft opgegeven. Deze personen noemen wij 
de begunstigden.

Bij de eenjarige overlijdensrisicoverzekering stellen wij aan het begin 
van elk verzekeringsjaar vast hoe hoog de premie voor dat 
verzekeringsjaar zal zijn. Deze verzekering wordt in de praktijk een 
eenjarige overlijdensrisicoverzekering genoemd. Anders dan de naam 
doet vermoeden, wordt de verzekering niet voor maar één jaar 
gesloten. Bij deze verzekering wordt alleen de premie steeds voor één 
jaar vastgesteld. De premie geldt dus steeds voor één jaar. Als de 
verzekerde ouder wordt, dan stijgt de premie. 
 
WAARVOOR KAN DE UITKERING WORDEN 
GEBRUIKT?
De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan worden gebruikt 
voor verschillende doelen, bijvoorbeeld voor het (deels): 
n Aflossen van een hypotheek.
n Aflossen van een persoonlijke lening.
n Opvangen van verlies van inkomen.
n Voortzetten van een bedrijf als u (mede-)eigenaar bent.

DE OVERLIJDENSUITKERING
De Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering heeft een gelijk-
blijvende uitkering. Hierbij blijft het verzekerd bedrag gelijk. De 
uitkering is het met u afgesproken gelijkblijvende verzekerde bedrag  
(zie afbeelding). 

Natuurlijk kunt u tijdens de looptijd van de verzekering vragen om het 
verzekerde bedrag te veranderen. Als u het verzekerde bedrag wilt 
verhogen, dan is het mogelijk dat wij daar een gezondheidsverklaring 
en/of medische keuring voor vragen. Bij de Reaal Eenjarige 
Overlijdens risicoverzekering kunt u de hoogte van het verzekerd 
bedrag elk jaar aanpassen. Als de verhoging van het verzekerde 
bedrag minder is dan 10% van het oorspronkelijke verzekerde bedrag 
en minder dan € 15.000, dan doen wij dat zonder dat wij aanvullende 
medische gegevens vragen.

Verlaging van het verzekerde bedrag mag van ons altijd. Als u de 
eventuele uitkering uit uw verzekering wilt gebruiken voor het 
aflossen van een hypotheek of een lening, dan kan het zijn dat u de 
bank/geldverstrekker om toestemming moet vragen.
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PREMIES
WELKE PREMIE BETAALT U VOOR DE REAAL EENJARIGE 
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING?
U betaalt de premie één keer per jaar. Deze premie geldt steeds voor 
een jaar. Wij doen dit aan de hand van de leeftijd van de verzekerde. U 
kunt bij deze verzekering zelf in de voorwaarden zien hoe de premie 
wordt berekend.  

TOT WANNEER MOET U DE PREMIE VOOR DE REAAL EENJARIGE 
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING BETALEN?
U betaalt de premie tot de einddatum van de verzekering.

BIJZONDERHEDEN
WANNEER KEREN WIJ NIET UIT?
In een aantal gevallen keren wij niet uit. Wij keren bijvoorbeeld niet 
uit, als een verzekerde al is overleden voordat de aanvraag voor de 
verzekering door ons is ontvangen of als de verzekerde vlak na de 
begindatum zelfmoord pleegt. In de ‘Algemene voorwaarden Reaal 
Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering’ staan alle gevallen waarin wij 
niet uitkeren. 

KORTING VOOR NIET-ROKERS
Rookt de verzekerde niet, of heeft hij of zij ten minste de afgelopen 
twee jaar niet gerookt? Dan krijgt u korting op de premie.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Bij de Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering kunt u geen aanvullende 
verzekeringen afsluiten.

VRAGEN OVER DE GEZONDHEID
Voordat u de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering afsluit, 
hebben wij informatie nodig over de gezondheid van de verzekerde. 
Als er sprake is van een mindere gezondheid, dan is het mogelijk dat 
wij de premie daarop aanpassen of een bepaald risico uitsluiten.
De verzekerde hoeft niet altijd door een arts gekeurd te worden, vaak 
is een vragenlijst voldoende. Dit hangt af van de hoogte van het 
bedrag dat u wilt verzekeren. Is een onderzoek of keuring nodig, dan 
betalen wij hiervoor de kosten.

WAT MOET DE VERZEKERDE
INVULLEN OF DOEN? VERZEKERDE BEDRAG
n Invullen verkorte gezondheidsverklaring Tot en met e 500.000
n Invullen verkorte gezondheidsverklaring Van e 500.001
 en aanvullend medisch onderzoek tot en met e 2.500.000

GRENZEN
Om de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten mag 
de verzekerde maximaal 65 jaar zijn. Op de einddatum van de 
verzekering mag de verzekerde maximaal 75 jaar zijn.
De looptijd van de verzekering is maximaal 40 jaar. Het verzekerde 
bedrag moet minimaal € 5.000 bedragen en is maximaal € 2.500.000. 
Als de verzekerde jonger is dan 18 jaar, dan is het verzekerde bedrag 
maximaal € 15.000.

BEËINDIGEN VERZEKERING
Als u de verzekering wilt stoppen, dan kunt u ons per brief of e-mail 
vragen om deze te beëindigen. Is uw verzekering gekoppeld aan uw 
hypotheek (verpand), dan moet u toestemming vragen van uw bank/
geldverstrekker voordat u uw verzekering kunt beëindigen. Voor het 

beëindigen van uw verzekering hoeft u geen boete of kosten te 
betalen. Als de verzekering stopt, bestaat er geen recht meer op een 
uitkering. De betaalde premies krijgt u niet terug.

BELASTINGEN
WELKE WAARDE MOET U BIJ UW 
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OPGEVEN?
Uw verzekering heeft voor de Belastingdienst geen waarde die u hoeft 
op te geven bij uw belastingaangifte.

MOET ER ERFBELASTING OVER DE UITKERING WORDEN BETAALD? 
Als de begunstigde de uitkering ontvangt, moet hij vaak erfbelasting 
over de uitkering betalen. In een paar gevallen hoeft de begunstigde 
dit niet of niet over het hele bedrag te betalen: 
n Als de begunstigde met de verzekerde getrouwd was in 

gemeenschap van goederen, dan is maar de helft van de uitkering 
belast. 

n Als de begunstigde met de verzekerde getrouwd was op 
huwelijkse voorwaarden of met hem/haar samenwoonde, dan is 
de uitkering helemaal niet belast. Voorwaarde is wel dat wij dit op 
het polisblad vermelden. Ook moet in de huwelijkse voorwaarden 
of in het samenlevingscontract goed zijn vastgelegd dat de 
premies voor de verzekering niet door de verzekerde zijn 
vastgelegd.

n Als de begunstigde niet de partner van de verzekerde was en de 
premies altijd door de begunstigde zelf zijn betaald.

 
Daarnaast kan de algemene vrijstelling voor het betalen van 
erfbelasting van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie. U kunt uw financieel adviseur om meer informatie hierover 
vragen.

AANVRAGEN VIA UW FINANCIEEL ADVISEUR
Wilt u de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering afsluiten? 
Neem dan contact op met uw financieel adviseur. 
De verzekeringen van Reaal zijn uitsluitend verkrijgbaar via onafhan-
kelijke financieel adviseurs. Zij kunnen rekening houden met uw 
persoonlijke situatie. Heeft u nog geen financieel adviseur, kijk dan 
op www.reaal.nl/adviseur voor een financieel adviseur bij u in de 
buurt. Als u een financieel adviseur inschakelt, moet u hiervoor 
betalen. Bespreekt u daarom vooraf met uw financieel adviseur welk 
werk hij voor u gaat doen en wat u daarvoor moet betalen.

 VOORWAARDEN 
Op uw verzekering zijn de voorwaarden van toepassing die in de door 
u ondertekende offerte staan en die zijn opgenomen in de volgende 
polisvoorwaarden:
n De Algemene voorwaarden Reaal Eenjarige Overlijdensrisico-

verzekering RV-0923.


