Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Wat is de Zwitserleven
OverlijdensRisicoVerzekering?

3. De uitkering die daalt met een afgesproken
bedrag (lineair dalend).

brochure vindt u een praktische uitleg over de verzekering.
De Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering geeft recht op
een eenmalige uitkering aan uw nabestaanden. U kunt zelf
bepalen wie u verzekert. Deze persoon noemen wij een verzekerde. U kunt dit natuurlijk ook zelf zijn. U kunt ook twee
verzekerden opgeven.

De nabestaanden ontvangen een geldbedrag als de
verzekerde, of één van de twee verzekerden overlijdt. De
verzekerde moet dan wel overlijden nadat de verzekering is
begonnen en vóór de einddatum van de verzekering. Als de
verzekerden op de einddatum nog leven, keren wij niet uit.
U spreekt de hoogte van het bedrag met ons af dat we
uitkeren als de verzekerde overlijdt. Dit noemen wij het
verzekerde bedrag. Als de verzekerde overlijdt, dan keren wij
dit bedrag uit aan de persoon of de personen die u daarvoor
heeft opgegeven. Deze personen, oftewel de nabestaanden,
noemen wij de begunstigden.

Waarvoor kan de uitkering worden gebruikt?
De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan worden
gebruikt voor verschillende doelen, bijvoorbeeld voor het:
• Opvangen van verlies van inkomen.
• Voortzetten van een bedrijf als u (mede-)eigenaar bent.
• Aflossen van een persoonlijke lening.
• Aflossen van een hypotheek. Deze verzekering kan niet
gekoppeld (verpand) worden aan uw hypotheek.

De verschillende overlijdensuitkeringen.
Welk soort overlijdensuitkeringen zijn er?
U kunt voor drie soorten uitkeringen kiezen bij de
Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

1. De gelijkblijvende uitkering.
U kiest voor een verzekerd bedrag dat gelijk blijft. Bij over
lijden keren wij het gelijkblijvende verzekerde bedrag uit.
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Premies.
Welke premie betaalt u voor de Zwitserleven
OverlijdensRisicoVerzekering?
De premie voor deze verzekering betaalt u per maand,
k wartaal, halfjaar of per jaar. De premie blijft tijdens de
afgesproken periode gelijk.

Bijzonderheden.
Welke uitkeringen doen we als er meer
verzekerden zijn?
Als er twee verzekerden zijn, betalen we het verzekerde
bedrag als de eerste van de twee verzekerden overleden is.
We keren maar één keer uit. Als de tweede verzekerde overlijdt, keren wij niet nog een keer uit. Als beide verzekerden
gelijktijdig vóór de einddatum overlijden, keren wij maar een
keer uit.

Wanneer keren wij niet uit?

Nu vooruitdenken geeft
je nabestaanden
een zekere toekomst.

In een aantal gevallen keren wij niet uit. Wij keren bijvoorbeeld niet uit, als een verzekerde al is overleden vóórdat de
aanvraag voor de verzekering door ons is ontvangen. In de
‘Algemene voorwaarden van de Zwitserleven Overlijdens
RisicoVerzekering’ staan alle gevallen waarin wij niet uitkeren. U vindt deze voorwaarden op www.zwitserleven.nl/
overlijdensrisico.

Wat gebeurt er als u stopt met premie betalen?

U kiest voor een verzekerd bedrag dat jaarlijks daalt. Bijvoorbeeld met 6%. Het verzekerde bedrag daalt elk jaar met een
ander bedrag. Aan het begin van de verzekering daalt het
verzekerd bedrag minder en aan het eind van de verzekering
daalt het verzekerd bedrag meer. De uitkering is op de einddatum ¤ 0,-. We keren het bedrag uit dat op het moment van
overlijden verzekerd is.
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Nu vooruitdenken geeft uw nabestaanden een zekere toekomst. Dat moet een prettig gevoel geven. In deze

U kiest voor een verzekerd bedrag dat elk jaar daalt met een
vooraf afgesproken bedrag. We bepalen de jaarlijkse daling
door het verzekerd bedrag te delen door het aantal jaren dat
de verzekering loopt. De uitkering is op de einddatum ¤ 0,-.
Bij overlijden wordt het bedrag uitgekeerd dat op dat
moment verzekerd is.
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De premie betaalt u met een automatische incasso. Lukt het
ons niet om te incasseren? Dan krijgt u een herinnering om
te betalen van ons. Als u negentig dagen na de afgesproken
datum nog niet betaald heeft, stopt uw verzekering. U heeft
dan geen recht meer op een uitkering. Als u de premie
niet meer betaalt, kan de verzekering helaas niet blijven
bestaan. De verzekering heeft dan geen verzekerde waarde
meer.

Korting voor niet-rokers.
U krijgt een korting op de premie als de verzekerde niet
rookt. De verzekerde mag minimaal de afgelopen twee jaar
niet gerookt hebben.

Vragen over de gezondheid.
Voordat u de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering
afsluit, hebben wij informatie nodig over de gezondheid van
de verzekerde(n). Als de gezondheid van de verzekerde(n)
minder goed is, dan kan het dat wij de premie daarop
aanpassen. Ook kunnen we een bepaald risico uitsluiten.
Vaak is het invullen van een vragenlijst voldoende. De verzekerde moet soms door een arts gekeurd worden. Dit hangt
af van de hoogte van het te verzekeren bedrag. Is een onderzoek of keuring nodig, dan betalen wij dit.

Grenzen.
Om de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering af te sluiten mag de verzekerde maximaal 65 jaar oud zijn. Op de
einddatum van de verzekering mag de (jongste) verzekerde
maximaal 75 jaar oud zijn. De looptijd van de verzekering is
maximaal 40 jaar. Het verzekerde bedrag is minimaal ¤ 5.000
en is maximaal ¤ 2.500.000.

Beëindigen verzekering.
Als u de verzekering wilt stoppen, dan kunt u dit eenvoudig
via uw adviseur of online aan ons doorgeven. U betaalt geen
boete of kosten voor het beëindigen van uw verzekering.
Als de verzekering stopt, bestaat er geen recht meer op een
uitkering. De betaalde premies krijgt u niet terug.

dat wij dit op het polisblad vermelden. Ook moet in de
huwelijkse voorwaarden of in het samenlevingscontract
goed zijn vastgelegd dat de premies voor de verzekering
niet door de verzekerde zijn betaald. Dit wordt ‘premiesplitsing’ genoemd. Lees meer over premiesplitsing op
www.zwitserleven.nl/overlijdensrisico
• Als de begunstigde niet de partner van de overleden verzekerde was en de premies altijd door de begunstigde zelf
zijn betaald.
Daarnaast kan de algemene vrijstelling voor het betalen van
erfbelasting gelden. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke
situatie.

Uw pensioenadviseur helpt u graag verder.
Belastingen.
Welke waarde moet u bij uw aangifte
inkomstenbelasting opgeven?
Uw verzekering hoeft u niet op te geven bij uw belasting
aangifte.
Moet er erfbelasting over de uitkering worden betaald?
Als de begunstigde de uitkering ontvangt, moet hij vaak
erfbelasting over de uitkering betalen. In een paar gevallen
is dit over een deel van de uitkering. In een paar gevallen
hoeft de begunstigde geen erfbelasting te betalen:
• Als de begunstigde met de overleden verzekerde getrouwd
was in gemeenschap van goederen, dan is de helft van de
uitkering belast.
• Als de begunstigde met de overleden verzekerde getrouwd
was op huwelijkse voorwaarden of met hem/haar samenwoonde, dan is de uitkering niet belast. Voorwaarde is wel

De overlijdensrisicoverzekering kunt u rechtstreeks sluiten
via zwitserleven.nl. U krijgt dan geen advies. Wilt u advies?
Bijvoorbeeld over de hoogte van de dekking. Of wilt u weten
of de overlijdensrisicodekking de oplossing is voor uw
situatie, vraag dan om advies bij een ‑onafhankelijk adviseur.

Voorwaarden.
Op uw verzekering zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. (De voorwaarden voegen we ook bij een offerte.)
• De Algemene Voorwaarden Zwitserleven Overlijdensrisico
Verzekering ZLORV-0925-1501.

Informatie.
Meer informatie over Zwitserleven en de Zwitserleven Overlijdensrisico Verzekering vindt u op www.zwitserleven.nl/
overlijdensrisico.

Al ruim 100 jaar werken we hard om Nederland Het Zwitserleven Gevoel te geven. We voelen ons
verantwoordelijk voor de financiële toekomst van onze klanten. Daarom bieden we onder het
motto ‘Het voordeel van vooruitdenken’ producten en diensten aan voor nu en later. En omdat
we ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van mens en milieu, beleggen
wij uw pensioen duurzaam. Zo denken wij samen met u vooruit over úw Zwitserleven Gevoel.

Het
voordeel
Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon 020 - 347 84 78. www.zwitserleven.nl
van vooruitdenken.
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