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Overlijden
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Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? • ASR Vermogen bij Overlijden is een verzekering waarmee u risico’s afdekt voor het geval u of een 
andere verzekerde overlijdt. 

• Overlijdt u of de andere verzekerde? Dan gaat er eenmalig een bedrag naar de begunstigde(n).  
U legt vast wie de begunstigde(n) is of zijn. U geeft vooraf aan hoe hoog het bedrag moet zijn. 

Unieke kenmerken? • U krijgt van ons niet allerlei losse voorwaarden, maar één begrijpelijke en overzichtelijke offerte. 
In deze offerte staat alle relevante informatie over risicopremie en kosten voor de verzekering.

• U kunt uw verzekering altijd stopzetten. U hoeft dan geen premie meer te betalen. U (of de 
begunstigde) hebt dan echter ook geen recht meer op een uitkering als de verzekerde overlijdt. 

• Aan het stopzetten zelf zijn kosten verbonden (zie Welke kosten betaalt u?).

Welke informatie staat waar? • In de offerte: ons aanbod en de voorwaarden. 
• In de polis: een bevestiging van onze afspraken en een bewijs van de verzekering.
• Op onze website asrverzekeringen.nl: algemene informatie over de verzekering.
• Op mijn.asrverzekeringen.nl: uw verzekerings- en contractgegevens.

Wat voor soort product is 
ASR Vermogen bij Overlijden?

• ASR Vermogen bij Overlijden is een overlijdensrisicoverzekering. U betaalt daarvoor per periode 
(maand, kwartaal, half jaar of jaar) een risicopremie. 

• Als u of de andere verzekerde overlijdt, gaat er eenmalig een vooraf vastgesteld bedrag naar de 
begunstigde(n).

• U kunt de verzekering afsluiten:
 - Op uw eigen leven (op één leven).
 - Op uw eigen leven en/of op dat van iemand anders (op twee levens). 
• Is de verzekering afgesloten op twee levens? Dan stopt uw contract als de eerste persoon 

overlijdt. De hoogte van het verzekerd bedrag kan per verzekerde verschillend zijn. Als u en de 
andere verzekerde tegelijk overlijden, krijgen de begunstigden het hoogste bedrag dat  
verzekerd is.

• U kunt kiezen uit:
 - Een gelijkblijvend kapitaal, een annuïtair dalend kapitaal of een lineair dalend kapitaal.
 - Een risicopremie die gelijk blijft per periode (maand, kwartaal, half jaar of jaar).
     - Een risicopremie die we elk jaar opnieuw vaststellen.

Wat is een risicopremie die gelijk blijft 
per periode?

U kunt kiezen voor een risicopremie die gelijk blijft per periode (maand, kwartaal, halfjaar of jaar).  
U betaalt dan een gemiddelde premie: in het begin van de looptijd iets te veel en aan het einde iets 
te weinig. Met de gelijkblijvende risicopremie bouwt u dus in het begin een waarde op. Stopt u de 
verzekering, dan ontvangt u deze waarde.

Wat is een risicopremie die we elk jaar 
opnieuw vaststellen?

U kunt ook kiezen voor een risicopremie die wij elk jaar vaststellen. Wij bepalen de hoogte op basis 
van uw leeftijd op dat moment. U betaalt deze premie vervolgens per jaar. De risicopremie blijft 
steeds gelijk voor een jaar. 
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Welke kosten betaalt u? U betaalt de volgende kosten voor ASR Vermogen bij Overlijden: 

• Administratiekosten: € 50 per jaar. U betaalt de kosten in de maand na de polis-
verjaardag. Dat gebeurt via automatische incasso. 

• Kosten om uw contract te veranderen: de hoogte van deze kosten is afhankelijk van wat u laat 
veranderen. U betaalt deze kosten als wij de verandering hebben doorgevoerd. Dat gebeurt via 
automatische incasso. 

Wat zijn de kosten voor veranderingen?

Gratis 
• Als u de begunstigde wilt veranderen.
• Als u de verzekering wilt verpanden (dat wil zeggen dat wij het uit te betalen bedrag direct 

betalen aan de pandhouder/hypotheekverstrekker).

€ 50
• Als u de verzekeringnemers wilt veranderen.

€ 100
• Als u het verzekerd bedrag wilt verhogen.
• Als u het verzekerd bedrag wilt verlagen.
• Als u de verzekering wilt stopzetten.

Wat kunt u niet veranderen? • De verzekerden.
• De premietermijn.
• De looptijd van de verzekering.

Hoe betaalt u de bedragen? • Wij schrijven de risicopremie en kosten van veranderingen in één keer af van uw rekening. De 
verschillende bedragen worden apart gespecificeerd op uw rekeningafschrift. 

• Daarnaast betaalt u de administratiekosten altijd per jaar. Die schrijven wij apart van uw 
rekening af.

Welke regels houden wij aan om uw 
verzekering te kunnen accepteren?

  Minimum  Maximum
Verzekerd bedrag  € 25.000  € 10.000.000
Uw leeftijd als u de verzekering afsluit  18 jaar  65 jaar
Leeftijd verzekerde als u de verzekering afsluit  18 jaar  70 jaar
Duur verzekering en duur premiebetaling 5 jaar  30 jaar

In welke belastingbox valt  
ASR Vermogen bij Overlijden?

Box 3

Kunt u ASR Vermogen bij Overlijden 
verpanden?

U kunt uw ASR Vermogen bij Overlijden verpanden. Dit betekent dat wij het bedrag dat wordt 
uitbetaald direct betalen aan de pandhouder/hypotheekverstrekker. Is dat bedrag hoger dan uw 
hypotheekschuld? Dan betalen wij het bedrag dat overblijft uit aan de begunstigde.

Wat is de beloning voor de  
verzekeringsadviseur?

U sluit ASR Vermogen bij Overlijden af via een verzekeringsadviseur. Die krijgt geen beloning van 
ons. U maakt samen met de adviseur afspraken over de beloning voor zijn advies aan u. Die 
beloning betaalt u rechtstreeks aan de adviseur. 

Wat is de ingangsdatum van de 
verzekering?

De verzekering kan ingaan op de eerste tot en met de 26e dag van de maand.

Wat is de einddatum van de 
verzekering?

De verzekering eindigt op dezelfde dag (eerste tot en met de 26e dag van de maand) als waarop de 
verzekering is ingegaan.

Wat zijn de afspraken over  
medische acceptatie?

Wij stellen u vragen over uw gezondheid als u:
• De verzekering afsluit.
• Het verzekerd bedrag verhoogt.
Mogelijk vragen wij u ook een medische keuring te ondergaan. Dat is afhankelijk van de hoogte van 
het bedrag dat u verzekerd hebt. De kosten van deze keuring betalen wij. 

Wat gebeurt er als u of de andere 
verzekerde binnen twee jaar na 
afsluiten overlijdt?

Overlijdt u of de andere verzekerde binnen twee jaar na het begin van deze verzekering? Of 
vermoeden wij dat er wordt gelogen over de doodsoorzaak?  Dan mogen wij de Toetsingscommis-
sie Fraude Gezondheidsgegevens de doodsoorzaak laten onderzoeken. Als deze commissie bepaalt 
dat de begunstigden recht hebben op de uitkering, dan betalen wij het bedrag uit.

Wat gebeurt er als u of de andere 
verzekerde overlijdt door opzet of 
grove schuld?

Is één van de verzekerden overleden door ‘opzet of grove schuld’ van degene die de uitkering 
krijgt? En weten wij dit voordat wij de uitkering uitbetalen? Dan krijgt deze persoon geen geld.  
De uitkering gaat dan naar de andere begunstigde(n). 
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Wanneer ontvangen de begunstigden 
niet het verzekerde bedrag?

Soms krijgen de begunstigden niets na overlijden. Dit is het geval als u of de andere verzekerde 
overlijdt als gevolg van:
• Een vliegongeval als test-, proef- of invlieger. Dit geldt als hij of zij:
 - In een militair vliegtuig vliegt.
 - Niet bevoegd is om een vliegtuig of helikopter te besturen.
• Zelfdoding binnen twee jaar na de begindatum. Dit geldt niet als de zelfdoding het gevolg is van 

acute waanzin. Overlijdt u of andere verzekerde na euthanasie? En voldoet die euthanasie aan 
de wettelijke eisen? Dan verlagen wij de uitkering niet.

• Gevechtshandelingen waaraan u of de andere verzekerde als militair heeft deelgenomen, al dan 
niet in wettige krijgsdienst. Hebt u uw verzekering verpand aan uw hypotheekverstrekker? En 
overlijdt u of de andere verzekerde tijdens een vredesoperatie of humanitaire operatie waarvoor 
de Staten Generaal toestemming heeft gegeven of geen bezwaar heeft gemaakt? Dan keren wij 
het verzekerde bedrag uit. Het maximumbedrag is € 400.000,-.

Wat gebeurt er met de uitkering in 
geval van oorlog?

Is Nederland in oorlog? Dan verlagen wij het bedrag dat wij bij overlijden uitbetalen met 10%.  
De Nederlandsche Bank stelt vast wanneer deze oorlogstoestand begint en eindigt.

Wat gebeurt er als u niet of niet op tijd 
betaalt?

Als u niet of niet op tijd betaalt, stoppen wij uw verzekering. De begunstigde heeft dan geen recht 
meer op een uitkering bij overlijden.

Wanneer kunnen wij de afspraken  
veranderen?

Wij kunnen de afspraken in de offerte alleen in zeer uitzonderlijke situaties veranderen.  
Voor deze veranderingen betaalt u niets. 

ASR Levensverzekering N.V. KvK 30000847, heeft een vergunning 
van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het 
register van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) onder 
nummer 12000396. Zij kan optreden als aanbieder van 
levensverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van ASR 
Levensverzekering kunt u kijken op www.asrverzekeringen.nl bij 
‘Klantenservice’.

ASR Verzekeringen  
Archimedeslaan 10  
3584 BA  Utrecht

Wij adviseren u een adviseur
Wij vinden: pas als je iemand kent, kun je iemand goed verzekeren. 
Daarom adviseren wij u een eigen adviseur. Deze vertelt u 
graag alles over ASR Vermogen bij Overlijden. Hebt u geen 
verzekeringsadviseur? Kijk dan op www.asrverzekeringen.nl.

www.asrverzekeringen.nl


