Zwitserleven
Risicoherverzekeringen.
Verantwoord risicomanagement voor pensioenfondsen en werkgevers.

U wilt ‘in control’ zijn. De volledige regie voeren over de gang van zaken in uw pensioenfonds of uw
onderneming. De risico’s horen daarbij. Want er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die het voort
bestaan van uw organisatie in gevaar brengen. Zeker als het gaat om grote bedragen, zoals claims uit
overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Zwitserleven Risicoherverzekeringen biedt oplossingen
voor pensioenfondsen en werkgevers die collectieve
overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s dragen.
Hieronder leest u meer over risicoherverzekeringen in
het algemeen en de dienstverlening van Zwitserleven
in het bijzonder.
Goed Risicomanagement: ken uw ‘eigen behoud’.
Goed risicomanagement ziet op het verantwoord
dragen van risico’s. Het geheel of gedeeltelijk afdekken
van mogelijke claims kan dan uitkomst bieden. Zo
doet een pensioenfonds er goed aan zich te verzekeren
tegen calamiteiten, zoals grote bedrijfsongevallen
waarbij veel deelnemers kunnen overlijden of arbeidsongeschikt kunnen raken. Hetzelfde geldt voor bedrijven die een extra bedrag aan salaris uitkeren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van werknemers. In dit

soort situaties, waarbij een risicodrager zich verzekert,
spreekt men van ‘herverzekering’.
Het bedrag aan claims dat een organisatie op verantwoorde wijze kan dragen, noemt men het ‘eigen
behoud’. Dit kritieke niveau van risico wordt vastgesteld aan de hand van de kans dat een bepaalde
calamiteit zich voordoet, de hoogte van de mogelijke
schade en de financiële situatie van een organisatie.
Het is belangrijk dat u de hoogte van het eigen
behoud van uw organisatie kent, want als de risico’s
groter zijn, dan brengen ze het voortbestaan van uw
organisatie in gevaar.









Claims (in 1000 euro)

Het nemen van risico’s moet ‘verantwoord’ zijn. Ze
mogen geen gevaar vormen voor de solvabiliteit - of
erger de continuïteit - van uw organisatie. Maar hoe
groot zijn de risico’s en wat is de kans op die ene
gebeurtenis die uw organisatie in de problemen
brengt?
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Bestaan organisatie
Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s

Het eigen behoud: verantwoord risico’s dragen

Eigen behoud
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Rechtsverhouding.
Herverzekering verandert niets aan de rechtsverhouding tussen de risicodrager (bijvoorbeeld
de werkgever), de verzekerde (bijvoorbeeld de
werknemer) of de begunstigde van een mogelijke claim (bijvoorbeeld de nabestaande). De
risicodrager blijft verantwoordelijk voor de
claims die hij moet betalen. Als hij zich verzekert bij een herverzekeraar, dan ontstaat een
nieuwe rechtsverhouding waarbij de risicodrager
zijn claims geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt
van de herverzekeraar.

De verschillende risicoherverzekeringen.
Risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid kun
nen op verschillende manieren verzekerd worden.
Welke herverzekering aansluit bij uw organisatie, is
afhankelijk van uw eigen behoud, het risico dat u
zelf kunt dragen. Zwitserleven helpt u graag bij
het bepalen van de hoogte daarvan. Hierna vindt u
drie voorbeelden van verzekeringsoplossingen die
Zwitserleven Risicoherverzekeringen aanbiedt.
Volledige risicoherverzekering: bij deze vorm van herverzekering wordt het volledige overlijdens- en/of arbeids
ongeschiktheidsrisico verzekerd. Dit houdt in dat elke
claim op de verzekeraar kan worden verhaald. Blijkt
uw schadeverloop gunstig? Dan deelt u mee in de
winst van Zwitserleven.
Stop-loss: bij stop-loss wordt het levens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico verzekerd dat uitgaat boven het
eigen behoud, het bedrag aan claims dat een organisatie op verantwoorde wijze kan dragen. Dit bedrag
wordt desgewenst in overleg met Zwitserleven vast
gesteld. De schade wordt vergoed zodra de som van
de claims binnen de contractsduur uitgaat boven het
eigen behoud. Een stop-loss herverzekering kent een
contractsduur van 3 of 5 jaar.

Som van claims (in 1000 euro)
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Contractsduur

De stop-loss herverzekering: herverzekerd boven het eigen behoud
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Hybride herverzekering: een combinatie van de volledige
risicoverzekering en de stop-loss variant. Dit bete
kent dat de stop-loss verzekering vanaf een bepaald
bedrag aan eigen behoud per deelnemer geldt. Boven
de gestelde grens zijn de risico’s van overlijden of
arbeidsongeschiktheid volledig herverzekerd.
Waarom kiezen voor Zwitserleven Risicoherverzeke
ringen?
Al sinds de jaren vijftig is Zwitserleven Risicoherverze
keringen een van de grootste en meest ervaren spelers
op de Nederlandse markt. Meer dan 200 nationale en
internationale relaties doen naar tevredenheid zaken
met het team van Zwitserleven Risicoherverzekeringen.
De reden? Zwitserleven is een prettige partner in zaken
en onderscheidt zich door maatwerk, snelheid en prijs.

Maatwerk: een innovatief team van specialisten
zoekt samen met u naar de meest geschikte ver
zekeringsvorm voor uw organisatie. Zwitserleven
Risicoherverzekeringen kenmerkt zich door
flexibiliteit en een no-nonsense aanpak. De
herverzekering wordt volledig afgestemd op
uw wensen.

Snelheid: Zwitserleven Risicoherverzekeringen
houdt de zaken duidelijk en eenvoudig. De
deskundige teamleden kunnen u de offerte en
het contract binnen 1 respectievelijk 2 werk
dagen aanbieden.

Prijs: de tarieven van Zwitserleven Risicoherverzekeringen behoren tot de laagste in de
markt. Door het gebruik van de meest recen
te actuariële gegevens profiteert u van een
zeer voordelig tarief. Daarnaast zorgt een
even doeltreffende als eenvoudige administratie ervoor dat u nagenoeg geen administratieve last heeft.

Meer informatie.
Voor meer informatie over Zwitserleven Risicoherverzekeringen kunt u contact opnemen met Zwitserleven
Risicoherverzekeringen. Telefoon: 020 - 347 86 07.

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon 020 - 347 86 07. www.zwitserleven.nl
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