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Productkenmerken

Deze verzekering keert eenmailig een bedrag uit bij overlijden tijdens de 
afgesproken looptijd. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die 
verzekeringnemer heeft aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de 
(gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Het is mogelijk om het leven van
 jezelf of van anderen te verzekeren. 

Voor een volledig overzicht van de productkenmerken en de verzekeringskaart 
verwijzen wij u naar www.allianz.nl/orv

Voor wie is het product bedoeld? 

Het product is geschikt voor particulieren, woonachtig in Nederland, tussen de 
18 en 65 jaar die zijn nabestaanden wil beschermen voor de financiele risico’s en 
gevolgen van overlijden. Voor de acceptatiecriteria, zoals minimaal en maximaal 
verzekerde bedragen, verwijzen wij u naar www.allianz.nl/orv, de productkaart 
en de brochure.

Voor wie is het product niet bedoeld? 

Het product is niet geschikt voor iedereen die niet voldoet aan de criteria zoals 
genoemd bij punt “voor wie is het product bedoeld”. 

Distributiestrategie

De Allianz Overlijdensrisicoverzekering wordt via de financieel adviseur en 
rechtstreeks aan de eindklant (execution only) aangeboden. 

Kosten en/of premie

De prijs is concurrerend. De kosten zijn in verhouding tot het product. Het is een 
simpel product waarbij beheer nodig is. Voor dit beheer worden kosten gerekend 
binnen de premie. Deze kosten zijn in verhouding tot het product en in verhouding 
tot de werkelijk gemaakte kosten. Prijsontwikkelingen in tijd ontstaan door 
ontwikkeling op de markt als gevolg van verbeterde sterftetafels en aangepaste 
beheerkosten. Niet-rokers krijgen een niet-rokerskorting. Daarnaast kan er sprake 
zijn van een medische opslag als gevolg van afwijkende gezondheid.
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Beschrijving van de risico’s

Dit product is veilig en acceptabel voor de klant. De Allianz Overlijdensrisico-
verzekering is bedoeld voor het afdekken van het financiele risico van overlijden. 
Via duidelijk en helder geschreven voorwaarden, offerte, polis wordt aan de klant 
kenbaar gemaakt wat de dekking is voor de klant. De voorwaarden worden 
meegestuurd bij de offerte en polis. De ORV is een individuele verzekering. 
Binnen dit product is geen sprake van groepen klanten. Het is hierdoor niet 
mogelijk een groep kanten kwalijke verwijten toe te dichten en uit te sluiten.

Wel is dit mogelijk op individuele basis. De uitsluitingen zijn duidelijk opgenomen 
in de voorwaarden. Een kwalijk verwijt is bijvoorbeeld het achterhouden 
van informatie die de acceptatie van de verzekering op deze gronden had 
tegengehouden.

Het is wel mogelijk dat meerdere verzekerden worden uitgesloten wegens een 
gezamenlijke actie of overtreding. Hierbij valt te denken aan groepen die deel 
(gaan) nemen in oorlogssituaties of gewapende conflicten.

Omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden

Nee deze omstandigheden zijn niet bekend. Het is een volledig transparant 
product dat geen provisiestructuren kent. Er worden distributiekosten in rekening 
gebracht bij execution only. Klanten betalen een adviestarief als zij afsluiten via 
een tussenpersoon.
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Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan echter voorkomen 
dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm 
van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen 
of die verwijzingen naar deze informatie bevatten.


