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Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten
worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de
dekking valt, dan kunt u bij uw assurantieadviseur de
toepasselijke polisvoorwaarden verkrijgen.

Klaverblad Verzekeringen
De assurantieadviseur
Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende
een goed verzekeringsadvies geven. Bij belangrijke
veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden zoals
verhuizing, huwelijk, verandering van werkkring en
pensionering kan hij op basis van zijn deskundigheid
samen met u beoordelen welke verzekering het beste bij
uw situatie past. Bij schade heeft hij de kennis en ervaring in huis om de afwikkeling voor u in goede banen
te leiden. Kortom, de assurantieadviseur is een belangrijke schakel tussen u en Klaverblad Verzekeringen.

Klaverblad Verzekeringen werkt samen met professionele
assurantieadviseurs. Heeft u vragen over een van de
producten van Klaverblad Verzekeringen, neem dan
contact op met uw assurantieadviseur.
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Overlijdensrisicoverzekering
Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid dat een
partner of familielid komt te overlijden. Het gebeurt
dan ook regelmatig dat onvoldoende voorzieningen
worden getroffen om de gevolgen van een overlijden
op te vangen. Hierdoor kunnen grote financiële
problemen ontstaan.
Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een lening die nog niet is afbetaald of met de
kosten voor gezinshulp. Bovendien kan het gezinsinkomen
in belangrijke mate achteruitgaan en komen studieplannen
voor kinderen in gevaar.
Ook het overlijden van een zakenpartner of compagnon
kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het voortbestaan van de onderneming staat dan op het spel. Het kan
noodzakelijk zijn om iemand (tijdelijk) in dienst te nemen
of zelfs om de erfgenamen voor een flink bedrag uit te
kopen.
Om te voorkomen dat zulke problemen ontstaan, is het
verstandig een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Dit is een
levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde komt te
overlijden tijdens de looptijd van de verzekering.
Mogelijkheden
Klaverblad Verzekeringen biedt voor een groot aantal situaties een passende
voorziening in één of een combinatie van de volgende vormen:
• Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag tijdens de looptijd gelijk blijft.
• Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag jaarlijks afneemt volgens het
aflossingsschema van een lening op annuïteitenbasis; het bedrag waarmee
het verzekerde bedrag jaarlijks afneemt, wordt steeds groter en hangt af van
het opgegeven annuïteitenpercentage.
• Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag ieder jaar met een gelijk
bedrag afneemt.
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Stijgende overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag
ieder jaar stijgt met een vast percentage (naar
keuze tussen 1% en 3%, te bepalen bij aanvang
van de verzekering). Bij het jaarlijks vaststellen van
het nieuwe verzekerde bedrag worden ook de eerdere
stijgingen van het verzekerde bedrag meegenomen
(ook wel samengesteld stijgend genoemd).

Deze verzekeringsvormen kunnen zowel op één als op twee
levens worden gesloten. Bij een verzekering op twee levens
wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd als een van de
verzekerden tijdens de looptijd van de verzekering komt te
overlijden en komt de verzekering daarna te vervallen.
Premie
De hoogte van de premie wordt door een aantal factoren
bepaald, onder andere:
• de looptijd van de verzekering (hoe langer de verzekering loopt, hoe hoger de premie);
• het geslacht van de verzekerde (vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen);
• de leeftijd van de verzekerde (hoe ouder de verzekerde is,
hoe hoger de premie).
Niet-rokerstarief
Speciaal voor verzekerden die niet roken en de afgelopen 24 maanden niet
hebben gerookt, geldt er een korting op de premie.
Via uw assurantieadviseur kunt u een offerte aanvragen die geheel op uw
persoonlijke situatie en wensen is afgestemd.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA)
Degene die de premie betaalt, kan arbeidsongeschikt worden. Het inkomen kan
dan zo laag worden dat de premie niet meer op te brengen is. Daarom is het
mogelijk een aanvullende verzekering te sluiten die ervoor zorgt dat bij
arbeidsongeschiktheid van meer dan 65% geen premie meer betaald hoeft te
worden. Hiervoor geldt een aanvullende premie van:
• 4% als de premiebetaling eindigt voor de 46e verjaardag van de premiebetaler;
• 5% als de premiebetaling eindigt voor de 56e verjaardag van de premiebetaler;
• 7% als de premiebetaling eindigt op/na de 56e verjaardag van de premiebetaler.
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Premiebetaling en premiebetalingsduur
Naast premiebetaling per jaar kunt u ook per halfjaar, kwartaal of maand betalen.
Hiervoor geldt een toeslag van respectievelijk 2%, 4% of 6%. Maandbetaling is
alleen mogelijk indien de maatschappij of de assurantieadviseur gemachtigd
wordt de premie automatisch te incasseren en de maandpremie minimaal
€ 4,50 bedraagt. Bij betaling per jaar, halfjaar of kwartaal kunt u kiezen voor een
acceptgiro. De termijnpremie moet dan minimaal € 11,25 zijn.
Voor een gelijkblijvende of stijgende risicoverzekering wordt gedurende de
gehele looptijd premie betaald. Voor de beide dalende risicoverzekeringen
wordt de premiebetalingsduur verkort met:
• 2 jaar voor verzekeringen met een looptijd van 5, 6 of 7 jaar;
• 3 jaar voor verzekeringen met een looptijd van 8 of 9 jaar;
• 4 jaar voor verzekeringen met een looptijd van 10, 11 of 12 jaar;
• 5 jaar voor verzekeringen met een looptijd van 13 jaar of langer.
Premiesplitsing
Als de verzekeringnemer tevens verzekerde is en hij/zij komt te overlijden, dan
is de begunstigde successierechten verschuldigd over (een deel van) de
uitkering. Bij een verzekering op twee levens kan het betalen van successierechten worden vermeden door premiesplitsing op de polis aan te tekenen.
Op de polis wordt dan vermeld dat de ene verzekerde het gedeelte van de
premie voor het overlijdensrisico van de andere verzekerde is verschuldigd en
omgekeerd. Deze aantekening heeft geen zin als de twee verzekerden zijn
gehuwd in gemeenschap van goederen of als partners zijn geregistreerd in
gemeenschap van goederen.
Gerichte lijfrente
Omdat een overlijdensrisicoverzekering vaak wordt gesloten om nabestaanden
te voorzien van een (aanvullend) inkomen, is het mogelijk de verzekering als
een gerichte lijfrenteverzekering te sluiten. Dit betekent dat de uitkering bij
overlijden niet in contanten wordt uitbetaald, maar wordt overgemaakt aan een
door de begunstigde aan te wijzen instelling die periodieke uitkeringen in de
vorm van een lijfrente mag verstrekken. Onder bepaalde voorwaarden is het
mogelijk de betaalde premies voor de verzekering af te trekken van de
inkomsten uit werk en woning. Uw assurantieadviseur kan u hierover verder
informeren.

4

Overlijdensrisicoverzekering

Gezondheid
Bij het vaststellen van de premies is uitgegaan van verzekerden met een goede
gezondheid. Daarom moet voor het aanvragen van een verzekering een
gezondheidsverklaring worden ingevuld. Op grond van de verklaring, eventueel
aangevuld met andere medische informatie, wordt bepaald of de aanvraag in
medisch opzicht op normale voorwaarden geaccepteerd kan worden.
Afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en de hoogte van het verzekerde
bedrag is een medische keuring noodzakelijk. Uw assurantieadviseur kan exact
aangeven wanneer dit het geval is. De kosten van de medische keuring komen
voor rekening van Klaverblad Verzekeringen.
U heeft het recht vooraf van de geneeskundig adviseur te vernemen welk advies
hij voornemens is uit te brengen aan de maatschappij met betrekking tot de
acceptatie van de verzekering. U beslist dan of het advies mag worden
uitgebracht. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, moet u dit schriftelijk,
bij het insturen van het aanvraagformulier, aan de geneeskundig adviseur
kenbaar maken. Houd er wel rekening mee dat gebruik van het recht op
inzage kan leiden tot vertraging van de acceptatie. Bij acceptatie op normale
voorwaarden wordt aangenomen dat u ermee akkoord gaat dat het advies direct
aan Klaverblad Verzekeringen wordt doorgegeven.
De beoordeling van de gezondheidsverklaring kan voor de geneeskundig
adviseur aanleiding zijn om te besluiten tot een nader onderzoek waarop
eventueel een test op hiv (aidstest) kan volgen. De omstandigheden waarin tot
een dergelijke test kan worden besloten en de voorwaarden die daarbij in acht
genomen dienen te worden, zijn opgenomen in een gedragscode die de
instemming heeft van de overheid.
Vaststelling identiteit
Indien de eerste premie contant wordt betaald, dan wel indien de betaling via
een (Post)bankrekeningnummer plaatsvindt, maar de verzekeringnemer en de
premiebetaler niet dezelfde persoon zijn, dient een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) van de verzekeringnemer bijgevoegd te
worden.
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Klaverblad Verzekeringen
Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij,
gevestigd in Zoetermeer. Al sinds 1850 staat de maatschappij voor onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een verzekeringsmaatschappij met een rijk
verleden, de blik gericht op de toekomst.

Klaverblad Verzekeringen is een volledig zelfstandige verzekeringsmaatschappij
met een kerngezonde financiële positie. De maatschappij heeft een breed
assortiment aan schadeverzekeringen voor particulieren en biedt daarnaast
enkele interessante levensverzekeringen. Ook voor de zakelijke markt heeft
Klaverblad Verzekeringen een aantal aantrekkelijke producten.

Klaverblad Verzekeringen heeft als doelstelling het bieden van zekerheid tegen
een zo aantrekkelijk mogelijke premie. De belangen van de verzekerden staan
voorop. Klaverblad Verzekeringen streeft ernaar die belangen zo goed mogelijk
te behartigen.

Assurantieadviseur
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