Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw
nabestaanden

Als u overlijdt, heeft u dan
financieel alles goed geregeld
voor uw dierbaren? Kan uw huis
hun thuis blijven? En kunnen
ze de dingen blijven doen die
ze leuk vinden? Met de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering
hoeft u zich daar geen zorgen
over te maken. En zij ook niet.

Wat is de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering?
De Aegon Overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden financiële zekerheid na overlijden. Aegon keert eenmalig een
bedrag uit als een door u aangewezen persoon overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Met het uitgekeerde bedrag
kunnen nabestaanden het wegvallen van een inkomen opvangen, of de hypotheek aflossen. Ook kan de uitkering gebruikt
worden voor bijvoorbeeld kinderopvang of hulp aan huis.

Wie verzekert u?
U kunt één of twee personen verzekeren. Bijvoorbeeld alleen uzelf, uw partner, of u beiden. Kiest u voor twee verzekerden?
Dan keert Aegon het verzekerde bedrag uit als een van beide verzekerden overlijdt. Daarna stopt de verzekering.
Over het algemeen worden de gezinsleden verzekerd die een inkomen hebben. Het wegvallen van het inkomen bij overlijden
wordt dan (geheel, of ten dele) opgevangen met de uitkering uit de verzekering.
Verzekerden zijn op de ingangsdatum minimaal achttien jaar en maximaal zestig jaar. En op de einddatum niet ouder dan
vijfenzeventig jaar.

Welk bedrag verzekert u?
Dat bepaalt u zelf. Daarbij maakt u twee keuzes:
1. Het verzekerde bedrag op de ingangsdatum. U kunt een bedrag kiezen tussen € 25.000 en € 2.450.000.
2. Het verloop van het verzekerde bedrag tijdens de looptijd. U kunt kiezen voor het bedrag op de ingangsdatum
(gelijkblijvende dekking), of een bedrag dat van jaar tot jaar lager wordt (annuïtair dalende dekking of lineair dalende
dekking). Kiest u voor een dalende dekking dan is het bedrag dat uitgekeerd wordt na overlijden gelijk aan het verzekerde
bedrag op het moment van overlijden. Hoe langer de verzekering loopt, hoe lager dus de uitkering na overlijden.

Hoe lang loopt de verzekering?
Ook dat kiest u zelf. Is de uitkering na overlijden bedoeld voor het aflossen van de hypotheek? Dan wordt vaak een looptijd
van dertig jaar gekozen. Als de uitkering bedoeld is om het wegvallen van een inkomen op te vangen, dan wordt vaak
gekeken naar de leeftijd waarop de achterblijvende partner met pensioen gaat. Een kortere looptijd kan natuurlijk ook:
bijvoorbeeld tot de kinderen hun opleiding naar verwachting hebben afgerond.
De looptijd van de Aegon Overlijdensrisicoverzekering bedraagt minimaal vijf jaar en maximaal veertig jaar.

Wat betaalt u?
U kunt kiezen voor een premiebetaling per maand, per kwartaal, per halfjaar of jaar. De premie die u betaalt blijft gelijk tot
de einddatum. Bij een verzekering met een dalende dekking betaalt u het laatste deel van de looptijd geen premie.
De hoogte van de premie is afhankelijk van uw keuzes: welk bedrag u verzekert, of dat bedrag gelijk blijft of daalt tijdens
de looptijd en de looptijd zelf. Daarnaast is ook de leeftijd en de gezondheid van de verzekerde(n) en het rookgedrag van
invloed op de hoogte van de premie.
Vraagt u de verzekering rechtstreeks aan op onze website, of op een website van een andere aanbieder? Dan betaalt u
eenmalig afsluitkosten. Regelt u de verzekering via uw financieel adviseur? Vraag dan van tevoren welke kosten aan advies
en het regelen van uw aanvraag verbonden zijn.
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Uw aanvraag
Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, dan vragen wij de verzekerde(n) een aantal vragen over hun gezondheid
te beantwoorden. Is het verzekerde bedrag hoger dan € 350.000? Dan vragen wij standaard een medische keuring.
De Aegon Overlijdensrisicoverzekering biedt standaard een gratis voorlopige dekking na ontvangst van uw
aanvraag. Deze dekking is beperkter dan de verzekering zelf. U leest hierover meer in de voorwaarden van de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering.

Overlijden. En dan?
Vooraf kiest u wie recht heeft op de uitkering na overlijden. Dat heet de zogenaamde ‘begunstiging’ van de verzekering. Na
overlijden van de verzekerde, of van een van beide verzekerden, keren wij het op dat moment verzekerde bedrag uit aan de
aangewezen begunstigde(n). Na deze uitkering stopt de verzekering. Zijn er twee verzekerden dan stopt de verzekering dus
na overlijden van een van beide. Er wordt niet twee keer uitgekeerd.
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Verpanding
Vraagt u de overlijdensrisicoverzekering aan in verband met de koop van een huis? Dan is het soms verplicht om de
overlijdensrisicoverzekering te koppelen aan uw hypotheek. Dit heet verpanden. Is er sprake van verpanding, dan wordt met
de uitkering na overlijden rechtstreeks de hypotheek afgelost. Een gedeeltelijke verpanding is ook mogelijk.

Uw verzekering aanpassen
Nadat u de verzekering heeft afgesloten is het verstandig om regelmatig te controleren of de verzekering nog aansluit op
uw wensen en financiële situatie. U kunt de verzekering tussentijds aanpassen. Als de verzekering verpand is, dan heeft
u voor een wijziging van de verzekering toestemming nodig van de geldverstrekker. Bij sommige wijzigingen vragen wij
opnieuw naar de gezondheid van de verzekerde(n).

Stopt u de verzekering tussentijds? Dan eindigt de verzekering zonder uitkering
De Aegon Overlijdensrisicoverzekering heeft geen zogenaamde afkoopwaarde. Dit betekent dat u geen premies terugkrijgt
als u de verzekering vóór de einddatum beëindigt. Daardoor kunnen wij de premie zo laag mogelijk houden. Is uw verzekering
gekoppeld aan een hypotheek? Dan moet de hypotheekverstrekker toestemming verlenen om de verzekering stop te zetten.

De Aegon Overlijdensrisicoverzekering en de belastingen
Inkomstenbelasting
De premie voor deze verzekering is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U hoeft bij uw belastingaangifte geen
waarde op te geven in box 3. Over de uitkering na overlijden hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen.

Erfbelasting
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, of geregistreerde partners zonder scheiding van vermogen? En bent u
en/óf uw partner verzekerde? Dan moet bij overlijden van de verzekerde erfbelasting worden betaald over de helft van
de uitkering. Maar dat geldt alleen als de erfenis groter is dan de vrijstelling voor de achterblijvende partner.
Is er wél sprake van gescheiden vermogens? Dan kunt u erfbelasting voorkomen. U kunt daarover het beste advies
inwinnen bij uw financiële adviseur.

Aegon Overlijdensrisico verzekering afsluiten
Aegon is aanbieder van financiële producten en verkoopt producten via adviseurs. Wilt u een advies op maat? Neem dan
contact op met uw adviseur. Hij adviseert u over producten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dat doet hij door samen
met u te kijken naar uw financiële positie, kennis, ervaring en doelstelling. Ook kijkt hij samen met u naar hoeveel risico u
wilt nemen.
Meer informatie vindt u op www.aegon.nl.
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Heeft u een klacht? Laat het ons weten
Aegon stelt zijn financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht? Dan horen we dat graag van u. U leest
hieronder hoe u dat kunt doen. Kijk ook op www.aegon.nl voor meer informatie over de klachtenprocedure.

U geeft ons deze informatie
• Uw naam, adres en telefoonnummer;
• Uw polisnummer of relatienummer;
• De beschrijving van uw klacht;
• Eventueel stukken die belangrijk zijn om uw klacht te onderbouwen.

U kunt uw klacht op twee manieren doorgeven
1.	U stuurt een brief naar: Aegon, Postbus 23020, 8900 MZ Leeuwarden;
2.	U geeft uw klacht door via internet: https://www.aegon.nl/particulier/formulieren/klacht/

Is uw klacht behandeld, maar bent u niet tevreden?
Neemt u dan binnen drie maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld contact op met de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening. Dat kan op twee manieren:
1. U belt naar: 070 333 89 99;
2.	U schrijft naar: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Meer informatie vindt u op de website: www.kifid.nl.
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.
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Informeer naar onze
oplossingen bij uw
adviseur of ga naar
www.aegon.nl
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www.aegon.nl

Aegon Levensverzekering N.V.
Postbus 23001
8900 MB Leeuwarden

Aegon Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister 27095315.
Aegon Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

