
Waarom kiest 
u voor de ORV
van Allianz?

Scherpe premie
• Korting voor niet-rokers
• Vaste en variabele premie mogelijk

Uitstekend digitaal proces 
• Aanvragen via HDN en www.allianzservice.nl 
• Slimme en verbeterde  digitale gezondheidsverklaring:  

kortere doorlooptijden en minder medische uitval
• Polis of dekkingsbevestiging in 15 minuten
• Acceptatiegraad 99%

Goed product
• Extra zekerheid voordat de verzekering is ingegaan met onze  

uitgebreide voorlopige dekking
• Maatwerk bij annuïteiten/lineair: dalend kapitaal tot € 0,- of  

ander kapitaal
• Kies bij twee levens per verzekerde het bedrag dat past bij de  

persoonlijke situatie van uw klant
• Zowel te koppelen aan een hypotheek als los te sluiten
• Ook gedeeltelijke verpanding mogelijk
• Standaard dekking bij terminale ziekte

Mogelijkheden Zowel op 1 als op 2 levens Bij een verzekering op 2 levens zijn verschillende verzekerde bedragen 
per verzekerde mogelijk. Verschillende dekkingen niet. 

Een uitkering vindt plaatst bij het 1ste overlijden. Daarna stopt de 
verzekering.

2 verzekeringnemers mogelijk Alleen natuurlijke personen en altijd dezelfde als de verzekerden.

Gedeeltelijke verpanding

Premiesplitsing Alleen mogelijk en standaard met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

Diverse 
dekkingen

Gelijkblijvend Het verzekerde bedrag is gedurende de looptijd gelijk. 

Annuitair dalend Het verzekerde bedrag  daalt naar keuze per maand/jaar annuïtair. 

Minimale annuiteit is 0,1%, maximale 8%.
Uw klant bepaalt zelf  tot welk verzekerd bedrag  de daling gaat. 

Bij variabele premie is een maandpremie niet mogelijk met een daling 
per maand. 

Lineair dalend Het verzekerde bedrag daalt naar keuze per maand/jaar lineair. 

Bij  variabele premie is een maandpremie niet mogelijk met een daling 
per maand.

Premie • Keuze tussen vaste en variabele premie -  Bij de vaste premie blijft de premie voor de hele duur premiebetaling 
gelijk.

-  Bij de variabele premie wijzigt dit ieder jaar op basis van de leeftijd 
van de verzekerde(n).

ALLIANZ 
PRODUCTKAART 

ALLIANZ OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING



Premie • Premiebetaling per maand of per jaar en altijd automatische 
incasso.

• Minimale premie 

• Afwijkende duur premiebetaling bij een dalend verzekerd 
bedrag en vaste premie. 

• Duur premiebetaling gelijk aan duur verzekering bij een  
dalend verzekerd bedrag en variabele premie. 

• Niet-rokerskorting
 Deze korting kan ook later nog toegekend  worden als de  

verzekerde 2 jaar gestopt is.

Geen
 
Bij vaste premie en een dalend verzekerd bedrag stopt in principe de  
premiebetaling 5 jaar voor de einddatum van de verzekering.  
(bij looptijden vanaf 15 jaar)  
 
Bij variabele premie en een dalend verzekerd bedrag is de duur  
premiebetaling gelijk aan de duur verzekering. 

Als bij overlijden blijkt dat de niet-rokerskorting onterecht is verleend 
door onjuiste informatie,  dan wordt het verzekerde bedrag met 50% 
verlaagd.

Aanvragen Aanvragen gaat snel en eenvoudig digitaal via ons extranet 
(www.allianzservice.nl) of via HDN met uw eigen adviessoftware:
• Digitaal en handtekeningloos
• Elektronische gezondheidsverklaring
• Communicatie digitaal met statusupdates en e-polis

Geldigheid offerte 
Een offerte is 30 dagen geldig na de offerte-datum.  
Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag ingediend zijn.

Acceptatie Leeftijd verzekerde op ingangsdatum

Leeftijd (oudste) verzekerde op einddatum

Leeftijd verzekeringnemer op ingangsdatum

Duur verzekering

Verzekerd bedrag bij aanvang

Minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar

Maximaal 75 jaar

Minimaal 18 jaar, geen maximum

Minimaal 3 jaar, maximaal 57 jaar

-  Minimaal € 25.000,-
-  Maximaal (afhankelijk van de leeftijd van de  verzekerde bij  

aanvang):  
 - € 500.000,-     t/m 50 jaar 
 - € 300.000,-     vanaf 51 t/m 60 jaar 
 - €   75.000,-     vanaf 61 t/m 65 jaar

Kosten Kosten 
De beheerskosten zijn € 2,- per maand over de volledige looptijd 
van de dekking. Deze kosten zijn al onderdeel van de premie en 
worden niet apart in rekening gebracht. 

Voorlopige 
dekking

Voorlopige dekking 
Voor de voorlopige dekking maken wij onderscheid tussen 
hypotheek gerelateerd en niet/hypotheek gerelateerd.

Aangevraagde verzekerde bedrag, maar maximaal
- Hypotheek gerelateerd : € 500.000
- Overig   : € 160.000

Tot medische acceptatie
Vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen is een  
voorlopige dekking van toepassing als het overlijden het gevolg  
is van een ongeval. Deze dekking geldt tot het moment waarop 
de verzekerde persoon medisch is geaccepteerd met een  
maximale duur van 3 maanden. 

Vanaf medische acceptatie
Zodra de verzekerde persoon medisch is geaccepteerd wordt de  
voorlopige dekking uitgebreid en vervalt de voorwaarde dat het  
overlijden het gevolg moet zijn van een ongeval.
De dekking geldt tot ingangsdatum van de verzekering.
- Voor hypotheek gerelateerde aanvragen blijft deze dekking  

maximaal 6 maanden van kracht.
- Voor overige aanvragen is deze dekking van toepassing tot de  

eerste van de maand volgend op de datum waarop de verzekerde 
medisch is geaccepteerd.

Standaard 
dekking bij 
terminale 
ziekte

Deze standaard dekking houdt in dat bij terminale ziekte de 
helft van het verzekerd bedrag kan worden uitgekeerd met een 
maximum van € 100.000. Er geldt een wachttijd van 2 jaar vanaf 
de ingangsdatum van de polis. Verder is een verklaring van een 
onafhankelijke arts nodig, waaruit blijkt dat de verzekerde ter-
minaal ziek is en nog een jaar of minder te leven heeft. De polis 
moet op dat moment nog minimaal een jaar lopen. Ook mag de 
verzekerde niet ouder zijn dan 64 jaar.

Vanaf voorwaarden RV2011 is deze als standaard dekking aan het 
product toegevoegd. Meer informatie vindt u in deze voorwaarden. 
De dekking bij terminale ziekte is onderdeel van de premie en wordt niet 
apart in rekening gebracht.

Overig Voortijdige beëindiging 
Bij voortijdig beëindiging of als de premiebetaling definitief  
stopgezet wordt, dan vervalt de verzekering zonder waarde.

Niet aanwezig / mogelijk
- geen lijfrente
- geen optierecht
- verhogen / verlagen niet mogelijk

Geen En-bloc clausule

Afwijkende begunstiging 
Een afwijkende begunstiging is mogelijk. Alleen kan dit niet direct bij  
de aanvraag. Is een afwijkende begunstiging gewenst, dan kunt u dit 
aanvragen met het wijzigingsformulier zolang de verzekering nog niet 
tot uitkering is gekomen.

Buitenlandbeleid
Wij accepteren klanten die op dit moment beschikken over een IBAN reke-
ningnummer van banken binnen Europa (het SEPA gebied) en woonachtig 
zijn in Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen).
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