
Informatie voor het intermediair
TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Met de TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering biedt u werkgevers de mogelijkheid om 

medewerkers te verzekeren voor het risico van overlijden. De hoogte van de uitkering kiest 

de werkgever zelf. Deze verzekering kan onderdeel uitmaken van het pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

Overlijdt één van de verzekerde werknemers gedurende de looptijd van deze verzekering dan keert de 

verzekeraar eenmalig het verzekerd bedrag uit aan de werkgever. De werkgever betaalt vervolgens de 

nabestaanden van de overleden werknemer.

In deze productkaart leest u alle kenmerken.
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 PRODUCTKENMERKEN

Doelgroep De TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering is geschikt voor:

• Een werkgever zonder (nabestaanden)pensioenvoorziening. 

• Een werkgever die een aanvulling wil bieden op een pensioenregeling. 

• Een werkgever die zich wil onderscheiden met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Minimum aantal verzekerden 5 personen

Deelname Verplichte deelname van alle personen die behoren tot eenzelfde groep.

Het is niet mogelijk om een directeur groot aandeelhouder (DGA) mee te verzekeren. Dit kan wel 

met de individuele TAF Overlijdensrisicoverzekering.

Minimale leeftijd 18-jarige leeftijd

Maximale eindleeftijd Bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd vervalt de dekking.

Contractduur 1 jaar, jaarlijks verlengd met telkens 1 jaar.

Uitsluiting Uitsluitingen:

• Misdrijf door bij uitkering belanghebbende

• Zelfdoding

• Overlijden tijdens oorlogshandelingen

Medische

Acceptatievoorwaarden

Geen medische acceptatie. Onderdeel van het aanvraagformulier is een validiteitsverklaring. Daarin 

verklaart de verzekeringnemer dat alle verzekerde deelnemers in staat zijn om te werken en voor 

zover bekend bij de werkgever, gezond zijn.

Dekking Eenmalige uitkering bij overlijden van een van de verzekerde deelnemers gedurende de looptijd 

van de verzekeringsovereenkomst.

Verzekerd bedrag De hoogte van het te verzekeren bedrag wordt bepaald door de verzekeringnemer.

Voorbeelden zijn:

• Vast bedrag per verzekerde deelnemer

• Drie keer het maandsalaris van de verzekerde deelnemers

• Het jaarloon van de verzekerde deelnemers 

Maximaal verzekerde uitkering Het maximaal verzekerd bedrag per verzekerde deelnemer bedraagt € 250.000.

Maximale uitkering

per gebeurtenis

Per gebeurtenis keert de verzekering maximaal € 25.000.000 uit.

Pensioenwet Niet van toepassing
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ACCEPTATIE

Validiteitsverklaring Onderdeel van aanvraagformulier is een validiteitsverklaring:

• Verzekerde deelnemers zijn fysiek in staat werk uit te voeren.

• Verzekerde deelnemers zijn het laatste jaar niet langer dan 2 weken aaneensluitend ziek 

geweest.

Nieuwe dekking Betreft het een nieuwe overlijdensrisicodekking van de werkgever

• 1ste verzekeringsjaar carenzjaar

o   Overlijden als gevolg van een ziekte, aandoening of gebrek dat zich al voor de 

ingangsdatum heeft geopenbaard is niet gedekt.

Voortzetting dekking Betreft het een voortzetting van een bestaande overlijdensrisicodekking:

• Volledige dekking direct na acceptatie

Nieuwe verzekerde deelnemer Toetreden van een verzekerde deelnemer gedurende de looptijd: 

• Binnen 1 maand na toetreding verzekerde groep, én

• Na goedkeuring verzekeraar
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PREMIE

Premie berekening De premie wordt jaarlijks berekend op basis van:

• Het premiepercentage. 

• De leeftijd van de verzekerde deelnemers.

• Het uit te keren bedrag bij overlijden.

Voorschotpremie De voorschotpremie wordt vastgesteld op basis van de opgegeven gegevens en is ieder 

verzekeringsjaar bij vooruitbetaling verschuldigd. Na afloop van elk verzekeringsjaar wordt 

de definitieve premie berekend op basis van de werkelijke gegevens over het voorgaande 

verzekeringsjaar. Het verschil wordt na verrekend. 

Definitieve premie Na afloop van elk verzekeringsjaar wordt de definitieve premie berekend op basis van de werkelijke 

gegevens over het voorgaande verzekeringsjaar. Het verschil wordt na verrekend.

FISCAAL

Premie Premie ten behoeve van een verzekerde uitkering van minder dan 3 maandsalarissen:

• Premie is onbelast

Premie ten behoeve van een verzekerde uitkering van meer dan 3 maandsalarissen 

• Premie is belast met loonheffing. De werkgever verhoogt het bruto salaris van de 

werknemer met de gebruteerde premie. Met de toename van het netto salaris van alle 

werknemers wordt de verzekeringspremie voldaan.

Uitkering De uitkering is onbelast voor de inkomstenbelasting.

Erfbelasting De nabestaanden nemen de uitkering op in de aangifte voor de erfbelasting.

 

Afsluiten
1. Aanvragen 

U vraagt de TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering aan met een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het  

aanvraagformulier vindt u op www.taf.nl/aanvragencollectieveORV. 

2. Offerte 

Op basis van het aanvraagformulier en de benodigde gegevens brengt TAF een offerte uit.

3. Afgifte polisblad

  Na acceptatie van de offerte ontvangt uw klant per e-mail een polisblad met daarop de hoogte van de verzekerde 

bedragen. U ontvangt een kopie van het polisblad.
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Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve fi nanciële 

producten.  Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen de basis voor onze dienstverlening. 

Voor de TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering werkt TAF samen met verzekeraar 

Quantum Leben. Deze verzekeraar staat onder toezicht van de Financiële Markt Autoriteit, 

FMA, in Liechtenstein en is door De Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. 

TAF handelt in exclusieve volmacht van Quantum Leben.

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 deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.

Meer weten?
Neem contact op met uw accountmanager of kijk op www.taf.nl. 

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


