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ALLIANZ COLLECTIEVE
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
Productkenmerken
Het collectief verzekeren van het overlijdensrisico van werknemers. Een werkgever
biedt met deze verzekering een mogelijkheid voor nabestaandenpensioen na
overlijden van een werknemer.
https://www.allianz.nl/zakelijk/verzekeringen/crv
https://www.allianz.nl/dam/jcr:19a15edb-2f9a-4e31-a71e-654b53af6192/
300008-170-04%20Werkgeversbrochure%20coll%20ORV.pdf
Voor wie is het product bedoeld?
Werkgevers die een nabestaandenpensioen aan hun werknemers willen
toezeggen.
Voor wie is het product niet bedoeld?
Werkgevers die een volledig pensioen aan hun werknemers willen toezeggen.
Distributiestrategie
De informatieverstrekking en advisering van dit product vindt plaats door
pensioenadviseurs die het product kennen. Er is sprake van een WFT verplichting
voor deze pensioenadviseurs.
Kosten en/of premie
Allianz kiest voor een transparante strategie door duidelijk vooraf te
communiceren welke kosten er in het product zitten. De Allianz Collectieve
Overlijdensrisicoverzekering is een marktconforme pensioenpropositie,
het kostenniveau is concurrerend.

Beschrijving van de risico’s
Dit product is veilig en acceptabel voor de klant. De Allianz Collectieve
Overlijdensrisicoverzekering is bedoeld voor het afdekken van het financiele risico
van overlijden van werknemers.
Via duidelijk en helder geschreven voorwaarden, offerte, polis wordt aan de klant
kenbaar gemaakt wat de dekking is voor de klant. Binnen dit product is sprake
van groepen klanten. Het kan omwille van acceptatienormen voorkomen dat een
werkgever of individuele deelnemers niet worden geaccepteerd voor dekking van
het overlijdensrisico.
Omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
Er zijn geen omstandigheden bekend die tot een belangenconflict kunnen leiden.
Er is alleen sprake van een adviesvergoeding die de adviseur in rekening brengt.
Er is geen beloning door Alllianz.
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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.
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