
 

Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

E-mail ons op info@leidscheverzekeringen.nl of bel 0180-555255. 

 

In de offerte tonen we het 

verwachte waardeverloop van 

het premiedepot en daarnaast 

informeren we u en uw klanten 

dagelijks over de actuele waar-

de van het premiedepot via de 

online inzage. 
 

Voorbeeld 1        

Man 30. Vrouw 27 jaar. Duur 30.  

Verzekerd kapitaal €275.000.  

Premie per maand. Provisie standaard.  

Beiden niet rokers. 

Ad 1: Maximale premiedepot:  
          € 4.203 (jaar 19) 
 

 

 
 

Voorbeeld 2      Man 50. Duur 20.  

Verzekerd kapitaal €100.000.  

Premie per maand. Provisie standaard. 

Man niet roker. 

Ad 1: Maximale premiedepot:  

          € 1.768 (jaar 12) 
 

Voorbeeld 3        

Man 50. Duur 20.  

Verzekerd kapitaal €100.000.  

Premie per maand. Provisie standaard.   

Man roker.  

Ad 1: Maximale premiedepot::  

          € 3.469 (jaar 12) 
 

Premie overige verzekeraars  

Independer, 7-12-2010. 
 

 

 

De Leidsche Overlijdens-

risicoverzekering XL is ook 

toepasbaar voor: 
 

 Aanvangsleeftijd tot en met 

70 jaar (was 65 jaar) 

 Eindleeftijd tot en met 80 

jaar (was 75 jaar) 

Grenzen gelden voor alle nieuwe verze-

keringen.  

Al met al een zeer concurre-

rende risicoverzekering en 

ideaal voor uw adviespraktijk. 
 

Meer informatie? 
Neem contact met ons op. 

We informeren u graag nader. 

Leidsche Overlijdensrisicoverzekering  

Leidsche,  

een heldere kijk op  

Leven. 

10 december 2010 Jaargang 2010, nummer 4 

 Nieuwsbrief  

Highlights 

 Nieuw  

 Premiedepot 

 Premievergelijking  

 Ruimer toepasbaar 

 Nieuwe acceptatie-

grenzen 

 Conclusie 

 

Wat is er nieuw? 

Extra scherp tarief 

Leidsche verzekeringen intro-

duceert vandaag haar nieuwe                      

Leidsche Overlijdensrisico-

verzekering XL.  
 

Een verzekering met eXtra 

Large mogelijkheden en een 

eXceLlente premie.  

 

De oude “Leidsche Overlij-

densrisicoverzekering” is ook 

nog te sluiten met leeftijdsaf-

hankelijke premies. 
 

Per vandaag is de offertesoft-

ware aangepast. 

1.   Zeer scherp tarief 

2.   Uitkering premiedepot bij  

      tussentijdse beëindiging en  

      bij overlijden 
 

3.   Ruimer toepasbaar en  
      nieuwe acceptatiegrenzen 
 
 

Het nieuwe overlijdensrisico 

tarief is gemiddeld 46% lager  

dan het oude tarief. 
 

Daarmee is dit één van de 

scherpste tarieven van  

Nederland. 

Betaalde termijnbedragen  

worden ingelegd in een  

premiedepot.  
 

Op het saldo binnen dit pre-

miedepot wordt een vaste 

rentevergoeding gegeven van 

2% op jaarbasis. 
 

Uit het premiedepot worden  

daarna eventuele provisies, 

kosten en leeftijdsafhankelijke 

risicopremies onttrokken. 
 

Tussentijds zal de waarde in 

het premiedepot variëren. 

Nieuw  
Ruimer toepasbaar 

Conclusie 

Premievergelijking  

Aanbieder:       Premie 

1. Leidsche verzekeringen  43,01 
2. Taf (ACE) 43,20 

3. Reaal 45,10 
4. Generali 45,63 

5. Dela   49,70 

Aanbieder:       Premie 

1. Leidsche verzekeringen  40,05 
2. TAF (Ace) 41,66 

3. Reaal 43,48 

4. GoedIdee 44,72 

5. Legal & General 46,00 

Premiedepot 

Aanbieder:       Premie 

1. Leidsche verzekeringen  72,13 

2. TAF (Ace) 75,32 
3. Ohra 81,44 

4. GoedIdee  84,79 

5. Florius  85,26 

Nieuwe acceptatiegrenzen 

Tussentijdse beëindiging óf 

overlijden van de  

verzekeringnemer?  

Het saldo van het premiede-

pot wordt altijd uitgekeerd en 

gaat dus niet verloren! 

 
Vragen-

lijst 
Huisarts + 

cotinine/HIV 
Internist + 

bloed 

Leeftijd t/m t/m vanaf 

tot 50 250.000    750.000 750.001 

tot 55 250.000 500.000 500.001 

tot 60 160.000 250.000 250.001 

tot 65 50.000 160.000 160.001 

tot 70 25.000 80.000 80.001 

70+  10.000 40.000 40.001 

Het saldo van het premiedepot 

kan van enkele honderden tot 

zelfs duizenden euro´s groot zijn!  


