Informatie voor het intermediair
TAF Alimentatiepolis
Alimentatie vormt voor de ontvanger vaak een groot gedeelte van het inkomen. Als de
alimentatieplichtige overlijdt stopt de betaling van de partner- en of kinderalimentatie direct.
Met de TAF Alimentatiepolis verzekert de alimentatiegerechtigde zich tegen deze inkomensterugval.
Waarom een TAF Alimentatiepolis?


Uw klant is verzekerd van alimentatie na overlijden van de ex-partner.



Uitkering in maandelijkse termijnen tijdens de hele looptijd.



Flexibiliteit in de hoogte en de looptijd van de uitkering, zodat deze precies kan worden
afgestemd op de afgesproken alimentatieverplichting.



Snel en eenvoudig digitaal aanvraag- en acceptatieproces met digitale gezondheidsverklaring.

Een verzekering op maat
Alimentatie is onder te verdelen in partneralimentatie en kinderalimentatie.
Partneralimentatie
Als er onderling geen termijn is afgesproken, dan geldt de wettelijke termijn van maximaal 5
jaar.
Kinderalimentatie
De duur van de kinderalimentatie is vaak tot de 21-jarige leeftijd van ieder kind.

Het unieke aan de TAF Alimentatiepolis is dat het verzekerd bedrag precies kan worden aangepast
aan de afgesproken alimentatieregeling.
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:
 Partneralimentatie Ingrid: € 1.000,- per maand 5 jaar lang.
 Kinderalimentatie Bart: € 250,- per maand tot zijn 21e verjaardag.
 Kinderalimentatie Lieke: € 250,- per maand tot haar 21e verjaardag.
De TAF Alimentatiepolis wordt zo ingericht dat deze 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:
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PRODUCTKENMERKEN
Soort verzekering

Tijdelijke risicoverzekering bij overlijden met een maandelijkse uitkering.
Met verschillende dekkingen kan de polis exact worden afgestemd op de
hoogte en duur van de partner- en kinderalimentatie.

Leeftijd bij afsluiten

Vanaf 18 tot 70 jaar

verzekerde
Eindleeftijd verzekerde

Maximaal 75 jaar

Verzekerd maandbedrag

Minimaal € 100,Maximaal € 10.000,-

Medische beoordeling

Op basis van een (online) gezondheidsverklaring tot een cumulatief
(optelsom van de periodieke uitkeringen) verzekerd bedrag van:
n

€ 750.001,- (leeftijd 18 tot 50 jaar)

n

€ 500.001,- (leeftijd 50 jaar of ouder)

Boven deze grenzen is een medische keuring van toepassing.
Geldigheid

Maximaal drie maanden. Bij een ongewijzigde gezondheid kan deze op verzoek

gezondheidsverklaring

worden verlengd naar zes maanden.

Premiebetalingsduur

Gelijk aan duur verzekering

Looptijd

Minimale looptijd 5 jaar
Maximale looptijd 35 jaar

Uitkeringsduur

Gelijk aan de looptijd van de verzekering

Premie

De premie en voorwaarden worden tussentijds niet gewijzigd door ons (geen
en-bloc clausule).
Automatische incasso verplicht.

Fiscaal

De TAF Alimentatieverzekering geeft recht op een maandelijkse netto
uitkering bij overlijden van de verzekerde. De premie is niet aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.

Niet-rokerskorting

Als de verzekerde niet rookt (minimaal 24 maanden)

Betaalwijze

Per maand of ineens

Dekking Terrorisme

Ja (volgens protocol NHT)

Kosten

Kosten zijn verwerkt in de premie en worden verdeeld over de duur van de
premiebetaling. Er worden dus geen kosten apart in rekening gebracht.

Advies
Het is belangrijk dat de polisredactie van de verzekering goed wordt ingericht om erfbelasting te
voorkomen. Ook is het als alimentatiegerechtigde aan te raden om de verantwoordelijkheid voor de
instandhouding van de dekking in eigen hand te houden. De polisredactie ziet er dan als volgt uit:
Verzekeringnemer:

alimentatiegerechtigde

Verzekerde:		

alimentatieplichtige

Begunstigde: 		

alimentatiegerechtigde

Premiebetaler:

alimentatiegerechtigde

Eventueel kan de premie betaald worden met een koopsom.

Afsluiten
1.

Aanvragen
U berekent en vraagt de verzekering eenvoudig aan via www.tafrekentool.nl. U geeft daarbij aan welke
bedragen aan kind- en partneralimentatie u wilt verzekeren.

2.

Invullen Online Gezondheidsverklaring
Kandidaat-verzekerde ontvangt - direct na het verzenden van de aanvraag - een uitnodiging per
e-mail met een link naar de TAF Online Gezondheidsverklaring. Kandidaat-verzekerde ondertekent de
gezondheidsverklaring veilig en rechtsgeldig online (verificatie per sms) en verstuurt deze digitaal naar
ons.

3.

Medische beoordeling
De aanvraag wordt direct beoordeeld door een onafhankelijk medisch adviseur van Sedgwick. In
sommige gevallen is aanvullende medische informatie nodig. Deze wordt met toestemming van
de kandidaat-verzekerde opgevraagd bij de behandelend arts of specialist. U en uw klant worden
geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling.

4.

Afgifte polisblad
Na acceptatie ontvangt uw klant per e-mail een polisblad met daarop de hoogte van de verzekerde
bedragen. U ontvangt een kopie van het polisblad.

Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve financiële
producten. Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen de basis voor onze dienstverlening.
Voor de TAF Alimentatiepolis werkt TAF samen met Quantum Leben. TAF handelt in exclusieve
volmacht van deze verzekeraar. Quantum Leben is door De Nederlandsche Bank toegelaten op
de Nederlandse markt en staat onder toezicht van de FMA (Finanz Markt Aufsicht).
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.

Meer weten?
Kijk op www.taf.nl of neem contact op met uw accountmanager. Alle informatie over de dekking
van deze verzekering vindt u in de polisvoorwaarden die u kunt downloaden op
www.taf.nl/polisvoorwaarden

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.
Postbus 4562
Telefoon 040-707 38 90
E-mail info@taf.nl
Internet www.taf.nl
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