Productkaart Overlijdensrisicoverzekering

Uitgave Januari 2019

Deze productkaart is voor de verzekeringsadviseur.
We keren een bedrag uit aan de begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt voor de einddatum
van de verzekering. De begunstigden kunnen dit bedrag gebruiken om bijvoorbeeld de hypotheek
af te lossen.

Gebruik
Te gebruiken voor:
Alleen te sluiten als:
• aflossing van de hypotheek
• kapitaalverzekering (box 3)
• partnerpensioen (kapitaaluitkering)
• Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
• extra kapitaal na overlijden		 (box 1) (alleen als voortzetting)
• erfbelastingverzekering
Ook als zakelijke variant:
• keymanverzekering
• compagnonsverzekering
• belastingclaimverzekering

Mogelijkheden
• Op een of op twee levens
• Het verzekerde kapitaal moet gelijk zijn als de verzekering op twee levens
			 gesloten wordt.
• Twee verzekeringnemers mogelijk
• Alleen bij natuurlijke personen. Voor rechtspersonen is maar een verzekering			 nemer mogelijk.
• Diverse dekkingen

• Gelijkblijvend, lineair dalend en annuïtair dalend (0,01% - 15,00%).

• Premiesplitsing
• Alleen mogelijk als er twee verzekeringnemers zijn. En als er
			 sprake is van gescheiden vermogens.
• Niet-rokerskorting
•
			
			
			

We geven korting op de premie als de verzekerde 2 jaar niet rookt. Soms blijkt na
het overlijden dat de verzekerde rookte. Het heeft gevolgen voor de uitkering als
dat niet aan ons is doorgegeven. We verlagen dan de uitkering met 25% of we
keren helemaal niet uit.

• Voortijdige beëindiging
• Wordt de verzekering voor de einddatum beëindigd of wordt de premiebetaling
			 definitief stopgezet? Dan stopt de verzekering zonder uitkering.
• Geen en-bloc clausule

• We mogen de voorwaarden en de premie niet op eigen initiatief aanpassen.

Acceptatievoorwaarden
• Minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar

• Leeftijd (oudste) verzekerde op
einddatum

• Maximaal 75 jaar

• Duur verzekering

• Minimaal 5 jaar

• Verzekerde kapitaal
		

• Minimaal € 9.250,- bij gelijkblijvend verzekerd kapitaal.
• Minimaal € 18.500,- bij dalend verzekerd kapitaal.

3342-40.1901

• Leeftijd verzekerde op ingangsdatum
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Acceptatievoorwaarden (vervolg)
		
•
			
		
•
			

Tot € 1.000.000,- is het aantonen van economisch belang niet nodig. Daarboven
wel. Het maximaal te verzekeren kapitaal is € 5.000.000,-.
Voor het bepalen van het maximale verzekerde kapitaal houden we rekening met
eerder afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen of gelijktijdige aanvragen.

• Premie
• Gelijkblijvende premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.
		
• Bij een dalend verzekerd kapitaal is de premieduur korter dan de looptijd van de
			 verzekering (maximaal 5 jaar korter). De duur premiebetaling wordt standaard
			ingekort:
Verzekeringsduur
t/m 12 jaar
			 13 jaar of langer
		
•
			
			
			
			

Duur premie-betaling ingekort met
4 jaar
5 jaar

Betaalwijze automatische incasso
Premieopslag termijnbetaling
Maand: 1,4%
Kwartaal: 1,12%
Half jaar: 0,7%

Offerte en aanvragen
Aanvragen gaat snel, eenvoudig en digitaal via adviseur.nn.nl of via HDN met uw eigen adviessoftware:
• digitaal zonder handtekening
• elektronische gezondheidsverklaring
• automatische ontvangstbevestiging, polisnummer en statusupdates via e-mail en HDN
Geldigheid offerte
Een offerte is een maand geldig na de offertedatum. Binnen die maand moet u de digitale aanvraag indienen.

Voorlopige dekking
• De overlijdensrisicoverzekering heeft standaard een voorlopige dekking. De voorlopige dekking kost niets.
• De verzekerde valt automatisch onder de dekking, zodra we de complete aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering
hebben ontvangen. De voorlopige dekking is maximaal een maand.
• Hebben we de aanvraag nog niet medisch geaccepteerd? Dan keren we alleen uit als de verzekerde overlijdt door
een ongeval.
• Sluit uw klant de overlijdensrisicoverzekering bij de aankoop van een woning? En hebben we de aanvraag medisch
geaccepteerd? Dan geldt er vanaf dat moment een uitgebreidere dekking.
De voorlopige dekking is dan maximaal 12 maanden.
• In de ‘Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering’ leest u wanneer de voorlopige dekking stopt.
• Op adviseur.nn.nl vindt u de ‘Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering’.
Duur van de voorlopige dekking
De duur van de voorlopige dekking is maximaal:
• een maand.
• 12 maanden bij aankoop van een woning én na medische acceptatie van de aanvraag.
Leeftijd verzekerde(n)
De verzekerde moet in Nederland wonen en ouder zijn dan 18 jaar. Hebben we de aanvraag nog niet medisch geaccepteerd?
Dan moet de verzekerde jonger zijn dan 51 jaar.
Wat wordt uitgekeerd
• Het aangevraagde verzekerde kapitaal. Maar de uitkering is niet hoger dan € 200.000,-.
• Sluit uw klant de overlijdensrisicoverzekering bij de aankoop van een woning? En hebben we de aanvraag medisch
geaccepteerd? Dan keren we bij overlijden het aangevraagde verzekerde kapitaal uit. Maar de uitkering is niet hoger
dan € 290.000,- uit. Dit bedrag is gelijk aan de Nationale Hypotheek Garantie koopsomgrens (2019).
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Kosten
De kosten worden verdeeld over de duur van de premiebetaling. Ze zijn al onderdeel van de premie. De kosten brengen we
dus niet apart in rekening.

Jaarlijks verhogen zonder medische waarborgen
Het verzekerde kapitaal kan ieder jaar worden verhoogd. We vragen hiervoor geen medische waarborgen als een verhoging
voldoet aan al het volgende:
• het verzekerde kapitaal wordt niet in het eerste jaar na de ingangsdatum verhoogd
• het verzekerde kapitaal is in het jaar van de verhoging niet eerder verhoogd
• het verzekerde kapitaal wordt met minimaal 1% en maximaal 15% per keer verhoogd
• het verzekerde kapitaal is na de verhoging niet hoger dan twee keer het verzekerde kapitaal op de ingangsdatum
• het verzekerde kapitaal is na verhoging niet hoger dan € 1.000.000,• de vorige verhoging is niet langer geleden dan vijf jaar
• de verzekerde(n) is/zijn jonger dan 60 jaar

Keuringsgrenzen
Leeftijd

Digitale gezondheidsverklaring

Elektronische gezondheidsverklaring + bloedtest

Internistenkeuring

18 t/m 45 jaar
46 t/m 55 jaar
56 t/m 65 jaar

t/m € 500.000,t/m € 500.000,t/m € 160.000,-

€ 500.001,- t/m € 750.000,n.v.t.
€ 160.000,- t/m € 278.004,-

≥ € 750.001,≥ € 500.001,≥ € 278.005,-
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