
Een scheiding betekent niet dat de verplichting vervalt om fi nancieel voor elkaar te zorgen. Als u minder 

inkomen heeft dan uw ex-partner, ontvangt u meestal alimentatie. Overlijdt uw ex-partner? Dan stopt die 

alimentatie direct. Met de TAF Alimentatiepolis voorkomt u dat u in de fi nanciële problemen raakt. 

Waarom een TAF Alimentatiepolis?

 n  Verzekerd van alimentatie na overlijden van uw ex-partner.

 n  Uitkering in maandelijkse termijnen tijdens de hele looptijd.

 n  U bepaalt zelf de hoogte en duur van de uitkering, zodat deze 

precies aansluit bij de afgesproken alimentatieverplichting. 

 n  Aantrekkelijk lage premie die gegarandeerd gelijk blijft.

 n  Snel en eenvoudig acceptatieproces met online gezondheidsverklaring.

Altijd verzekerd van alimentatie

TAF Alimentatiepolis
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Waarom een TAF Alimentatiepolis?
Vormt de alimentatie een groot gedeelte van uw inkomen of bent u zelfs afhankelijk van de betaling ervan? 

Als uw ex-partner overlijdt stopt de betaling van de partner- en/of kinderalimentatie direct. U wordt dan 

geconfronteerd met een forse inkomensterugval. Met de TAF Alimentatiepolis voorkomt u dat u in de 

fi nanciële problemen raakt.

Wat is verzekerd? 
De TAF Alimentatiepolis is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. Dat betekent dat de verzekering iedere 

maand het verzekerd bedrag uitkeert als de verzekerde (de alimentatiebetaler) overlijdt. Leeft de verzekerde 

nog op de einddatum? Dan volgt er geen uitkering. De verzekering stopt op de afgesproken einddatum.

Een verzekering op maat
U kunt het bedrag en de duur van de uitkering precies laten aansluiten op de afgesproken 

alimentatieregeling (maximaal € 10.000,- per maand).

Voorbeeld

Ingrid de Jong (35 jaar) heeft  twee kinderen:  Bart (8 jaar) en Lieke (6 jaar). Ze gaat scheiden van 

Mark. Er is afgesproken dat Mark alimentatie betaalt volgens onderstaande regeling:

 n  Partneralimentatie Ingrid:  € 1.000,- per maand 5 jaar lang.

 n  Kinderalimentatie Bart:  € 250,- per maand tot zijn 21e verjaardag. 

 n  Kinderalimentatie Lieke:  € 250,- per maand tot haar 21e verjaardag.

Op aanraden van haar fi nancieel adviseur sluit Ingrid een TAF Alimentatiepolis af die exact aansluit op 

de alimentatieregeling.

Mark overlijdt vlak na de scheiding

De alimentatiebetaling stopt. De TAF Alimentatiepolis keert maandelijks een bedrag 

uit dat gelijk is aan de alimentatieregeling. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Uitker ingsduur in  jaren

par tner-
al imentat ie

stopt

Bar t
21 jaar

L ieke
21 jaar

€ 250 --

€ 500 --

€ 1.500 --

              --

              --

              --

1 321 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150

Mark
overl i jdt

UITKERING TAF ALIMENTATIEPOLIS
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Wat kost een TAF Alimentatiepolis?
U betaalt een scherpe premie die gegarandeerd gelijk blijft tijdens de looptijd (geen zogenaamde en-bloc 

clausule). U kunt kiezen of u uw premie per maand betaalt of in één keer als koopsom.

De hoogte van de premie is afhankelijk van:

 n  De leeftijd, gezondheid en het rookgedrag van de verzekerde; 

 n  Het verzekerd bedrag;

 n  De looptijd van de verzekering. 

De kosten van de verzekering zijn verwerkt in de premie. Er worden dus geen kosten apart in rekening 

gebracht. Voor het advies en het afsluiten van de verzekering spreekt u apart een prijs af met uw financieel 

adviseur.

Voordelen van een TAF Alimentatiepolis
 n  Uitstekende  verzekering waarmee financiële problemen worden voorkomen als de 

alimentatieplichtige overlijdt. 

 n  Uitkering in maandelijkse termijnen tijdens de looptijd. 

 n  U bepaalt zelf de hoogte en de duur van de uitkering, zodat deze exact aansluit op de afgesproken 

alimentatieregeling.

 n  Aantrekkelijk lage premie die gegarandeerd gelijk blijft. 

 n  Snelle en eenvoudige acceptatieprocedure met een digitale gezondheidsverklaring.

 n  Keuze voor premiebetaling per maand of als koopsom. 

Afsluiten van een TAF Alimentatiepolis
Een TAF verzekering sluit u af via een onafhankelijk financieel adviseur. Heeft u nog geen financieel 

adviseur? U vindt er een op www.taf.nl/vindadviseur.

Wilt u meer informatie over de medische beoordeling van een verzekeringsaanvraag? Download dan onze 

brochure ‘Medische beoordeling: hoe gaat het in zijn werk?’ op www.taf.nl/alimentatiepolis/medische-

beoordeling

Wat is niet verzekerd?
 n  Na de einddatum van de verzekering is er geen dekking meer. Wij keren dan niet meer uit na 

overlijden.

 n  Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum.

 n  Wij keren niet of minder uit als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Bijvoorbeeld over uw 

rookgedrag. Dat geldt ook voor fraude.

Fiscaal kader

Inkomstenbelasting

De TAF Alimentatiepolis valt in Box 3. De verschuldigde premies zijn daardoor niet fiscaal aftrekbaar. 

Een eventuele uitkering is dan ook niet belast met inkomstenbelasting. Wordt de verzekering 

afgesloten als gerichte lijfrente, dan is dit anders. Uw financieel adviseur helpt u hier graag bij. 

Erfbelasting 

De wijze waarop de verzekering is opgemaakt is bepalend of uw nabestaanden erfbelasting moeten 

betalen over de uitkering. In veel gevallen kan erfbelasting voorkomen worden. Uw financieel adviseur 

helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.
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Wijzigen van uw verzekering
Uw persoonlijke en financiële situatie kan veranderen. Het is belangrijk dat u regelmatig bekijkt of uw 

verzekering nog bij u past. Geef ook wijzigingen aan ons door die van invloed zijn op de dekking en/of 

premie van uw verzekering.

Doorgeven beginnen of stoppen met roken

Roken heeft invloed op de premie. Als de verzekerde rookt is de premie van de verzekering hoger.

 n  Rookte de verzekerde bij aanvang van de verzekering niet, maar rookt deze inmiddels wel? Geef dit 

dan aan ons door. De premie wordt aangepast naar het rokerstarief.

 n  Rookte de verzekerde bij aanvang van de verzekering en is deze inmiddels twee jaar gestopt met 

roken? Geef dit dan aan ons door. De premie wordt aangepast naar het niet-rokerstarief.

Wijzigen van het verzekerd bedrag

Om ervoor te zorgen dat de verzekering blijft passen bij uw financiële situatie mag u het verzekerd 

bedrag jaarlijks aanpassen. Verhogen mag met maximaal 15 procent per jaar zonder nieuwe 

gezondheidsverklaring. Ook kunt u het verzekerd bedrag verlagen. Hoe dit precies zit leest u in de 

polisvoorwaarden.

Wijziging in uw persoonlijke situatie

Het is goed om te weten dat uw verzekering tussentijds aangepast kan worden aan een nieuwe situatie. 

Bijvoorbeeld bij:

 n  Echtscheiding 

Zijn u en uw ex-partner verzekerd op dezelfde verzekeringspolis? Dan zijn er verschillende 

mogelijkheden. U kunt de verzekering splitsen naar twee losse verzekeringen, de polis op naam van 

u of uw ex-partner zetten of de verzekering opzeggen. Vraag uw financieel adviseur om advies.

 n  Aflossen hypotheek 

Na het aflossen van de hypotheek, loopt de verzekering gewoon door. Niet de 

hypotheekverstrekker, maar de nabestaande ontvangt het verzekerd bedrag bij overlijden van de 

verzekerde. Deze uitkering is vrij besteedbaar. 

 n  Nieuw adres 

Geef dit eenvoudig aan ons door op www.taf.nl/klantenservice

Wijziging bankrekeningnummer premie-incasso

Geef dit eenvoudig aan ons door op www.taf.nl/klantenservice

Opzeggen van uw verzekering

Als u de verzekering opzegt is er geen recht meer op een uitkering. Vooral als het afsluiten van een 

nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de 

verzekering niet altijd de beste keuze. Ook kan de premie voor een nieuwe verzekering beduidend hoger 

zijn omdat u ouder bent geworden. Overleg daarom altijd met uw financieel adviseur voordat u uw 

verzekering opzegt. Om uw verzekering op te zeggen kunt u gebruik maken van het opzegformulier dat u 

vindt op www.taf.nl/klantenservice



Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve fi nanciële producten, 

waarbij kwaliteit, eenvoud en transparantie de basis vormen voor onze dienstverlening. 

Quantum Leben, de verzekeraar achter de TAF Alimentatiepolis staat onder toezicht van de FMA en is door 

De Nederlandsche Bank, DNB, toegelaten op de Nederlandse markt. 

TAF staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten en bedrijven 

terecht kunnen met vragen of klachten.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.

Meer weten?
Kijk op www.taf.nl/alimentatiepolis of neem contact op met uw fi nancieel adviseur. Alle informatie over de 

dekking van deze verzekering vindt u in de polisvoorwaarden die u kunt downloaden op 

www.taf.nl/polisvoorwaarden.

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl
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