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Wat is een overlijdensrisico
verzekering?

Met deze verzekering kun je financiële risico’s afdekken in geval van overlijden. Wij
noemen dit product daarom een overlijdensrisicoverzekering. Je betaalt voor jouw
verzekering een vaste premie. Bij overlijden van de verzekerde(n) wordt dan een
afgesproken bedrag uitbetaald. Dit is het verzekerd bedrag.

Wie kan er een overlijdens
risicoverzekering afsluiten?

De a.s.r. overlijdensrisicoverzekering kan alleen worden afgesloten als je woont in
Nederland en in het bezit bent van een Nederlands BSN-nummer.

Is een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering?

Nee, een overlijdensrisicoverzekering keert aan de begunstigde het verzekerd
bedrag uit als de verzekerde overlijdt voor de afgesproken einddatum van de
verzekering. Een uitvaartverzekering, wordt gesloten om de kosten van een
uitvaart te kunnen betalen.

Wie is de verzekerde?

De verzekerde is de persoon op wiens leven je de verzekering afsluit. Je kunt de
verzekering afsluiten op maximaal 2 levens:
er zijn dan 2 verzekerden.

Welke dekkingen kent
de Overlijdensrisicoverzekering van a.s.r.?

Onze Overlijdensrisicoverzekering kent de volgende dekkingen van het verzekerd
kapitaal:

Gelijkblijvend

Evenredig dalend

Annuïtair dalend

Gelijkblijvende dekking
Bij een gelijkblijvende dekking blijft het verzekerd bedrag over de gehele looptijd
gelijk.
Evenredig dalende dekking
Bij een evenredig dalende dekking daalt het verzekerd bedrag elk jaar met
hetzelfde bedrag.
Annuïtair dalende dekking
Bij een annuïtair dalende dekking daalt het verzekerd bedrag aan het eind sneller
dan aan het begin. Het verzekerd bedrag sluit aan bij de restschuld van de
annuïteitenhypotheek.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie kies je de dekking die het beste bij jou past.
Verandert de premie van de
Overlijdensrisicoverzekering?

Nee, je betaalt voor de Overlijdensrisicoverzekering tijdens de hele looptijd van
de verzekering dezelfde premie. De premie wijzigt in sommige situaties wel,
bijvoorbeeld als je het verzekerd bedrag wijzigt.
.

Gelijkblijvende premie

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie wordt onder andere bepaald door:
- De hoogte van het verzekerde bedrag;
- Je leeftijd en eventueel de leeftijd van de tweede verzekerde;
- De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering;
- Of je rookt of eventueel de tweede verzekerde rookt;
- Kosten van de verzekeraar, zoals administratiekosten.
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Wat kun je veranderen aan je
verzekering?

De kans is groot dat je persoonlijke situatie in de toekomst verandert. Het is dan
ook goed om te weten dat je ook je verzekering mee kunt laten veranderen.
Daarbij kun je denken aan de volgende zaken:
- Je kunt het verzekerd bedrag verhogen of verlagen.
- Je kunt de verzekering verpanden (koppelen aan je hypotheek). Of de verpanding juist laten vervallen.
- Je kunt de begunstiging veranderen.
- Je kunt een tweede verzekerde toevoegen of verwijderen.
- Je kunt de verzekeringnemer(s) veranderen.
- Je kunt het rookgedrag van de verzekerde(n) veranderen.
Voor het verhogen van het verzekerd bedrag of voor het toevoegen van een
verzekerde, zijn medische waarborgen nodig.

Wat kun je niet veranderen aan
je verzekering?

Je kunt het tarief op basis waarvan de premie is berekend niet veranderen.

Moet je extra kosten betalen als
je de verzekering aanpast?

Nee, als je jouw verzekering wilt aanpassen, dan rekenen wij geen extra kosten
voor deze verandering. Wel kan het zijn dat de premie verandert, omdat je
bijvoorbeeld het verzekerd bedrag hebt gewijzigd.

Kun je de verzekering
stopzetten?

Ja, dat kan. De verzekering wordt dan beëindigd. Soms heb je hierbij toestemming nodig van een derde. Bijvoorbeeld als de verzekering is verpand, heb je
toestemming van de pandhouder nodig.

Wat gebeurt als je de
verzekering tussentijds stopzet?

Als je je verzekering tussentijds stopzet, dan vervalt je verzekerd bedrag bij
overlijden.

Krijg je een deel van je geld
terug als je de verzekering
tussentijds stopzet?

Sluit je bij a.s.r. een Overlijdensrisicoverzekering af? Dan kun je alleen kiezen voor de:
Overlijdensrisicoverzekering zonder waarde bij tussentijds stopzetten. Je ontvangt
dus bij tussentijds stopzetten niets. In ruil daarvoor betaal je een lagere premie.

Welke regels houden wij aan om
je verzekering te kunnen
accepteren?

Minimum
Verzekerd bedrag
€ 5.000
Je leeftijd als je de verzekering afsluit
18 jaar
Leeftijd verzekerde als jij de
verzekering afsluit
18 jaar
Eindleeftijd verzekerde		
Duur verzekering
1 jaar

Maximum
€ 5.000.000
75 jaar
70 jaar
75 jaar
50 jaar

In welke belastingbox valt de
Overlijdensrisicoverzekering?

De Overlijdensrisicoverzekering valt in Box 3. Er geldt een vrijstelling in Box 3
voor overlijdensrisicoverzekeringen. Neem voor meer informatie contact op met
je verzekeringsadviseur.

Hoe zit het met de erfbelasting?

Je kunt het betalen van erfbelasting over de uitkering bij overlijden voorkomen.
Bijvoorbeeld: Je sluit op het leven van je partner een overlijdensrisicoverzekering
af. Tegelijkertijd sluit je partner een overlijdensrisicoverzekering op jouw leven af.
Bespreek met je verzekeringsadviseur of je notaris of het voorkomen van erfbelasting voor jouw situatie mogelijk is. Dit hangt namelijk onder meer af van je huwelijkse voorwaarden, partnervoorwaarden of je samenlevingscontract, als je dat hebt.

Kun je de Overlijdensrisico
verzekering verpanden?

Ja, dat kan. Je kunt deze verzekering verpanden voor een lening.
Verpanden betekent dat de verzekering door middel van het opmaken van een
pandakte, als onderpand dient voor de aflossing van een (hypothecaire) schuld.

In welke situatie moet je vragen
over je gezondheid beant
woorden?

Wij stellen vragen over de gezondheid van de verzekerde(n) als je:
- de verzekering afsluit;
- het verzekerd bedrag verhoogt.
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Moet je naar de huisarts voor
een medische keuring?

Standaard is het invullen van een digitale gezondheidsverklaring voldoende. a.s.r.
kan altijd alsnog verzoeken een keuring uit te laten voeren. Dit kan het geval zijn
als de verzekering valt in een steekproef of als a.s.r. dit op basis van de ingevulde
gezondheidsverklaring en/of risicogrenzen noodzakelijk acht.
De kosten van deze keuring worden betaald door a.s.r.

Wat is de beloning
voor de adviseur en/of
medewerkers van a.s.r.

Je maakt zelf samen met de verzekeringsadviseur afspraken over de vraag wat die
verzekeringsadviseur precies voor jou gaat doen en hoeveel dat kost. Dat is iets
waar wij buiten staan. Je verzekeringsadviseur ontvangt van ons geen beloning.
Medewerkers van ASR Levensverzekering N.V. ontvangen geen aanvullende
vergoeding of andere beloning als zij een bepaald aantal verzekeringsovereenkomsten hebben afgesloten of een verkoop gerelateerd doel hebben bereikt.

Betaalt a.s.r. altijd het
verzekerd bedrag uit?

Normaal gesproken betalen wij bij overlijden van de verzekerde(n) het verzekerd
bedrag uit. Wij besluiten soms een lager bedrag of zelfs helemaal niets uit te keren.
Bijvoorbeeld als:
- De verzekeringnemer fraude pleegt bij het afsluiten van
de verzekering.
Bijvoorbeeld als de verzekerde verzwijgt bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering dat hij/zij rookt of een bepaalde ziekte heeft.
- De verzekerde zelfmoord pleegt binnen twee jaar na de ingangsdatum van de
overlijdensrisicoverzekering of binnen twee jaar na de verhoging van het
verzekerde risico.
Daarnaast gelden er bijzondere regelingen voor:
- Als de verzekerde een militair is en overlijdt ten gevolge van gevechtshandelingen
- Als Nederland in oorlog is.
- Als er een terroristische aanslag is gepleegd.
In de offerte lichten wij deze situaties uitgebreid toe.

Waar vind ik de polisvoorwaarden van de
Overlijdensrisicoverzekering?

De polisvoorwaarden zijn opgenomen in de offerte. Je ontvangt geen losse
voorwaarden.

Hoe kun je een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Op onze website kun je de Overlijdenrisicoverzekering direct online afsluiten. Je
kiest dan zelf welke verzekering het beste aansluit bij jouw wensen. Wij adviseren
je daarbij niet en wij beoordelen niet of het product bij jou past. Wil je wel advies
bij het afsluiten van de Overlijdenrisicoverzekering? Neem dan contact op met je
verzekeringsadviseur.

Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.asr.nl
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