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Financiële zekerheid op maat bij overlijden
Zorgeloos leven en wonen, met een goed toekomstperspectief voor uw gezin.
Dat is wat u wilt. Maar wat als u of uw partner iets overkomt? Zijn uw financiële
zaken goed geregeld? Bij Allianz vindt u een uitstekende oplossing om de financiële
risico’s van overlijden af te dekken: de Allianz Overlijdensrisicoverzekering. Een
goede financiële keuze voor een zorgeloze toekomst voor u of uw nabestaanden.

• Financiële zekerheid voor u of uw
nabestaanden na overlijden.
• Een verzekering in veel varianten tegen
een scherpe premie.
• Korting voor niet-rokers.
• Extra zekerheid voordat de verzekering
is ingegaan met onze uitgebreide
voorlopige dekking.
• Vaste en variabele premie mogelijk.
• Snel zekerheid door digitaal aanvraagproces en digitale gezondheidsverklaring.
• Standaard dekking bij teminale ziekte.

Keuze verzekerd bedrag
Bij Allianz heeft u de keuze uit drie vormen van overlijdensrisicoverzekeringen:
• De gelijkblijvende risicoverzekering
• De dalende risicoverzekering
- De annuïtair dalende risicoverzekering
- De lineair dalende risicoverzekering
De gelijkblijvende risicoverzekering
De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt om
financiële risico’s af te dekken die een langere tijd gelijk blijven.
Denk bijvoorbeeld aan een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze
Allianz Overlijdensrisicoverzekering betalen we na overlijden
een verzekerd bedrag uit dat tijdens de looptijd van de
verzekering gelijk blijft.

Bedrag

In deze brochure vind je een
antwoord op de volgende
vragen:

Looptijd

verzekerd bedrag gelijkblijvend

Bedrag

De dalende risicoverzekering
Annuïtair dalende risicoverzekering
De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt
om te koppelen aan een annuïtair dalende hypotheek. Een
annuïteiten-hypotheek houdt in dat u in het begin van de looptijd
maar weinig hypotheekschuld aflost en aan het einde juist veel.
Uw overlijdensrisicoverzekering loopt daarin mee. In de eerste
jaren daalt het verzekerd bedrag nauwelijks, aan het eind van
de looptijd loopt het terug naar nul. Bij overlijden kunt u dan met
deze overlijdensrisicoverzekering de hypotheek, of een gedeelte
daarvan, aflossen.

Looptijd

Welk bedrag kunt u verzekeren?
Als u de Allianz Overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten,
dan is het bedrag dat u wilt verzekeren minimaal € 25.000,en de minimale looptijd 3 jaar. Ook geldt er bij Allianz een
maximumbedrag dat u kunt verzekeren. Dit is afhankelijk van de
leeftijd van de persoon die verzekerd wordt.
Leeftijd

Maximaal bedrag

18 tot en met 50 jaar

€ 500.000,-

51 tot en met 60 jaar

€ 300.000,-

61 tot en met 65 jaar

€ 75.000,-

Voor alle bedragen hierboven geldt dat u alleen maar een
gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Zo weet u
snel waar u aan toe bent. Als er afwijkingen zijn in de
gezondheidsverklaring, dan kunnen wij vragen om een
aanvullende medische keuring.

verzekerd bedrag annuïtair dalend

Bedrag

Lineair dalende risicoverzekering
De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om
dalende financiële risico’s af te dekken. Denk bijvoorbeeld aan
een dekking voor de verzorging van de kinderen. Hoe ouder
de kinderen, hoe lager de uitkering dan kan zijn. Kiest u voor
deze vorm? Dan verzekert u een bedrag dat jaarlijks met een
vast bedrag daalt.

Looptijd

verzekerd bedrag lineair dalend

Niet verplicht dalen naar nul
Bij de dalende risicoverzekeringen van Allianz is het niet
verplicht om het verzekerde bedrag te laten dalen naar € 0,-.
U kunt er ook voor kiezen het verzekerd bedrag te laten dalen
naar bijvoorbeeld € 20.000,-.

Verschillende bedragen per persoon
verzekeren?
Wilt u ook een overlijdensdekking voor uw partner? U bepaalt
zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren op het
leven van uw partner. Die kan hoger, lager of gelijk zijn. Zo
laat u de verzekering optimaal aansluiten bij uw persoonlijke
situatie.
Uitgebreide voorlopige dekking
Tot uw overlijdensrisicoverzekering in gaat bent u in principe
niet verzekerd. Het kan zijn dat u bepaalde verplichtingen
bent aangegaan die financiële gevolgen hebben als u
komt te overlijden. Bijvoorbeeld als u uw nieuwe huis al
gekocht hebt en de overlijdensrisicoverzekering nog niet is
ingegaan. Om uw nabestaanden te beschermen krijgt u
daarom een gratis ‘voorlopige dekking’ als u bij ons een
overlijdensrisicoverzekering aanvraagt.
De dekking is afhankelijk van of u uw verzekering afsluit voor
uw hypotheek of niet, de verzekering door ons geaccepteerd
is of niet en wat de oorzaak van het overlijden is. Sluit u uw
verzekering voor uw hypotheek, dan geldt er een voorlopige
dekking voor maximaal 6 maanden ter hoogte van het door
u aangevraagde verzekerde bedrag als wij uw verzekering
hebben geaccepteerd.
In de algemene voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering leest u hoe deze voorlopige dekking werkt.

Standaard dekking bij terminale
ziekte
De Allianz Overlijdensrisicoverzekering is uitgebreid met de
mogelijkheid om een deel van het verzekerde bedrag eerder
uit te laten keren in het geval de verzekerde terminaal ziek
wordt. De uitkering is de helft van het verzekerde bedrag met
een maximum van € 100.000.
Bij overlijden wordt het restant uitgekeerd.
Deze uitkering kan worden gebruikt om bijvoorbeeld extra
zorgkosten te kunnen betalen of nog een mooie reis te kunnen
maken. De dekking bij terminale ziekte is onderdeel van de
premie en wordt niet apart in rekening gebracht.
Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: Zo
geldt er een wachttijd van 2 jaar vanaf de ingangsdatum
van de polis. Verder is een verklaring van een onafhankelijk
arts nodig, waaruit blijkt dat de verzekerde nog minder dan
een jaar te leven heeft. De polis moet op dat moment nog
minimaal een jaar lopen. Ook mag de verzekerde niet ouder
zijn dan 64 jaar.
Meer informatie over deze dekking vindt u in onze
voorwaarden.

Tijdelijke verzekering
De overlijdensrisicoverzekering is een tijdelijke verzekering
met een vooraf afgesproken looptijd. Tijdens deze looptijd
wordt er premie voor deze verzekering betaald. Bent u op
de einddatum van de verzekering nog in leven, dan stopt
de verzekering en betaalt u geen premie meer. Als u na de
einddatum overlijdt, dan wordt er dus ook geen bedrag meer
uitgekeerd.

Wilt u een afwijkende begunstiging?
Bij Allianz werken wij met een standaardbegunstiging.
Dit betekent dat standaard uzelf en een eventuele medeverzekeringnemer als begunstigde op nummer 1 staat,
uw partner op nummer 2, uw kinderen op 3 en uw wettige
erfgenamen op 4.
U kunt deze standaardbegunstiging wijzigen. De voorwaarde
hiervoor is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is
gekomen (door overlijden van de verzekerde). Voor het
wijzigingen van de standaardbegunstiging van uw overlijdensrisicoverzekering kunt u gebruik maken van een
wijzigingsformulier, dat u vindt op www.allianz.nl/orv.

Koppelen aan de hypotheek?
Als u de verzekering wilt koppelen (ook wel verpanden
genoemd) aan de hypotheek, dan kan dat uiteraard.
Vaak bepaalt de geldverstrekker welk bedrag moet worden
verzekerd als zekerheid voor de lening.
Gedeeltelijk koppelen
Bij Allianz is het ook mogelijk dat een gedeelte van het
bedrag dat u wilt verzekeren wordt gekoppeld aan de
hypotheek. Het bedrag dat u wilt verzekeren is vaak
hoger dan dat u moet koppelen van de geldverstrekker.
Dat betekent dat u zelf kunt bepalen wat u doet met het
gedeelte van het bedrag dat u niet hoeft te koppelen.
Gedeeltelijk koppelen heeft een aantal voordelen:
• Meer flexibiliteit voor uw nabestaanden
De nabestaanden kunnen dan namelijk zelf bepalen wat
er met het bedrag gebeurt dat niet gekoppeld is aan de
hypotheek.
• Minder poliskosten
U hoeft niet twee aparte polissen te sluiten waarvan er één
wordt gekoppeld aan de hypotheek.
• Meer gemak
U hoeft maar één polis aan te vragen. Daardoor hoeft u
bijvoorbeeld ook maar één gezondheidsverklaring in te
vullen.

Wat betekent de vorm voor de
premie?
De (maand)premie voor een verzekering met een dalend
verzekerd bedrag is lager dan bij een verzekering met een
gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Variabele premie
De variabele premie is een premie die afhankelijk is van uw
leeftijd. Als u hiervoor kiest, dan stijgt de premie ieder jaar
omdat u ouder wordt. Voordeel is dat u dan aan het begin van
de verzekering een lage premie betaalt. Is het voor u geen
probleem dat de premie in de toekomst hoger wordt? Dan kan
dit een goede keuze voor u zijn.

Looptijd

premie bij gelijkblijvend bedrag
premie bij annuïtair dalend bedrag
premie bij Lineair dalend bedrag

Premie

Premie

Hieronder ziet u de verschillende premievormen:

Leeftijd

Bij een dalende risico verzekering betaalt u meestal korter
premie dan de verzekering loopt.
Keuze premie
De Allianz Overlijdensrisicoverzekering heeft een aantrekkelijke premie. De premie is afhankelijk van de leeftijd van de
persoon die verzekerd wordt. Hoe jonger de verzekerde,
hoe lager de premie. Daarnaast hangt de premie af van het
bedrag dat u wilt verzekeren. Ook kunt u kiezen of u een vaste
of variabele premie wilt betalen.
Vaste premie
Wilt u dat de premie gelijk blijft zolang als u de verzekering
heeft? Kies dan voor een vaste premie.

Variabele premie
Vaste premie

Korting op de premie voor niet-rokers
Heeft de persoon die verzekerd wordt minimaal de laatste
twee jaar vóór het sluiten van de verzekering niet gerookt?
Dan ontvangt u een aantrekkelijke niet-rokerskorting.

Scherpe premie, extra korting
voor niet-rokers.
Premiebetaling
U kunt de premie per maand of per jaar betalen.

Hoe kan ik de Allianz Overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
U kunt de Allianz Overlijdensrisicoverzekering direct bij Allianz
afsluiten of via een financieel adviseur. Wilt u de verzekering
rechtstreeks bij ons afsluiten? Ga dan naar www.allianz.nl/orv
en maak een vrijblijvende berekening en sluit daarna de polis
direct bij ons af. Kijk wel goed of deze verzekering bij u past en
aansluit bij uw financiële situatie. Als u vragen heeft of advies
wilt, neemt dan altijd contact op met uw financieel adviseur.
Uw financieel adviseur helpt u de overlijdensrisicoverzekering
te kiezen die bij u past. Wilt u een offerte voor de Allianz
Overlijdensrisicoverzekering? Ga dan naar uw financieel
adviseur. Heeft u geen financieel adviseur? Op www.allianz.nl/
orv vindt u een financieel adviseur bij u in de buurt.

Wat moet u nog meer weten?

Kosten voor direct afsluiten bij Allianz
De Allianz Overlijdensrisicoverzekering kunt u niet alleen via
uw financieel adviseur, maar ook direct bij Allianz afsluiten.
Sluit u de verzekering rechtstreeks bij ons af, dan betaalt u
eenmalig een bedrag van € 70,- voor de kosten die wij maken
voor het verkopen van deze verzekering. Deze kosten heten
distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld
de kosten voor het maken van reclame, maar ook de kosten
voor het maken van een dossier van uw aanvraag voor de
verzekering. Hoe hoog de distributie-kosten zijn, vindt u ook
terug in het ‚ dienstverleningsdocument, dat u vindt op www.
allianz.nl/orv.
Digitale gezondheidsverklaring
Voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering is
meestal alleen het invullen van een gezondheidsverklaring
voldoende. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken,
ontvangt u onze gezondheidsverklaring digitaal.

Leeftijd
De beginleeftijd voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering
is minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar.

Meer informatie?

Wat is er niet verzekerd?

Op www.allianz.nl/orv vindt u meer informatie over de Allianz
Overlijdensrisicoverzekering, zoals de voorwaarden. Ook
maakt u hier eenvoudig een berekening voor de Allianz
Overlijdensrisicoverzekering. En wilt u hem direct afsluiten?
Ook dit kan.

Zelfdoding
Overlijdt de verzekerde persoon door zichzelf te doden of
omdat hij probeert zichzelf te doden? En gebeurt dit binnen 2
jaar na het begin van de verzekering? Dan betalen we geen
uitkering. Gaat het om euthanasie volgens de wettelijke regels?
Dan betalen we de uitkering wel.
Oorlog
Overlijdt de verzekerde persoon doordat hij meedeed in een
oorlog waaraan Nederland niet meedoet? Of doordat
hij meedeed aan een gewapende opstand tegen de
Nederlandse staat? Ook dan betalen we niet.
Kosten
Beheerkosten
Voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt u premie.
In de premie zitten ook de beheerkosten verwerkt die
wij als verzekeraar maken. Zoals incassokosten en
administratiekosten. De beheerkosten bedragen €2,- per
maand.
Kosten financieel adviseur
Uw financieel adviseur brengt ook kosten in rekening voor het
adviseren en afsluiten van de verzekering. Daar maakt u
afspraken over met uw financieel adviseur.

Heeft u vragen over het product of na het lezen van de
brochure? Neemt u dan gerust contact op met onze
specialisten van de Salesdesk.
Op werkdagen zijn wij van 8:30 uur tot 17:30 uur bereikbaar
via telefoonnummer 088 - 577 39 39. E-mailen kan natuurlijk
ook, ons e-mailadres is salesdesk.leven@allianz.nl. U kunt
uiteraard ook terecht bij uw financieel adviseur.

Wie is Allianz?
Allianz is een verzekeraar die onderdeel is van Allianz Group,
één van de grootste financiële instellingen ter wereld met ruim
85 miljoen klanten. Allianz Nederland Levensverzekering is
een onderdeel van Allianz Benelux N.V. en is gespecialiseerd
in financiële oplossingen voor inkomen voor later. Door het
brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u uw
verzekering altijd volledig naar eigen wens samenstellen.
Uw belang staat voorop
In onze dienstverlening stellen wij uw belang voorop. Toch kan
het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze service. Heeft
u een klacht over onze producten of diensten? Dan vragen
wij u deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze reactie
onvoldoende? Dan kunt u terecht bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, www.kifid.nl
In de voorwaarden van dit product vindt u de volledige
klachtenregeling.

Allianz Nederland Levensverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.
Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Tel. 088 - 577 41 43
AFM-nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435
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