
Informatie voor het intermediair
TAF Overlijdensrisicoverzekering

Met de overlijdensrisicoverzekering van TAF doet u elke klant een aantrekkelijk aanbod. Dat garanderen 

wij door ons unieke model met meerdere verzekeraars achter de TAF Overlijdensrisicoverzekering.

Waarom een TAF Overlijdensrisicoverzekering?

    Al twaalf jaar op rij de hoogste waardering van MoneyView.

    Hoogste beoordeling in Landelijk onderzoek ORV 2021 uitgevoerd door DFO.

    Uitgeroepen tot beste ORV dienstverlener door adviseurs (winnaar Gouden Lotus Award 2021 en 

Adfi z Prestatie Onderzoek 2020).

    Makkelijk en snel digitaal aanvraagproces.

    Snel en soepel acceptatieproces met digitale gezondheidsverklaring.

    Standaard vervroegde uitkering bij terminale ziekte.

    Mogelijkheid om dekkingsvormen te combineren.

    Vangnet voor zware medische risico’s is automatisch opgenomen in aanvraagproces.
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ALGEMENE INFORMATIE

Generiek model met 

meerdere verzekeraars

TAF werkt samen met diverse gerenommeerde (her)verzekeraars:

• Quantum Leben (herverzekeraar Hannover Re en De Hoop) 

• iptiQ (herverzekeraar Swiss Re)

• Chubb Life

• BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen (herverzekeraar Swiss Re)

TAF handelt in exclusieve volmacht van deze verzekeraars.

Snel digitaal aanvragen Bij TAF kunt u volledig digitaal en handtekeningloos aanvragen (inclusief online 

gezondheidsverklaring) via:

• TAF online rekentool op www.tafrekentool.nl en

• HDN via uw eigen adviessoftware.

Geldigheid offerte Een offerte is tot vier weken geldig na de offertedatum.

Status van uw aanvraag volgen? Kijk op www.taf.nl/status (nadat u bent ingelogd als adviseur).

PRODUCTKENMERKEN

Soort verzekering Tijdelijke risicoverzekering bij overlijden (eenmalige uitkering)

Toepassingen Particulier

• aflossen hypotheek

• financiële zorg nabestaanden

• erfbelastingverzekering

Zakelijk

• compagnonverzekering

• keymanverzekering

• belastingclaimverzekering

Varianten TAF Special ORV 

Bij dalende kapitalen is de premiebetalingsduur maximaal vijf jaar korter dan de looptijd (lagere 

premie over totale looptijd).

TAF Personal ORV 

Bij dalende kapitalen is de premiebetalingsduur gelijk aan de looptijd (lagere premie per maand/

jaar).

Leeftijd verzekerde 

bij afsluiten

Vanaf 18 tot 75 jaar

Eindleeftijd Maximaal 85 jaar

Verzekerd bedrag Minimaal € 2.500 

Maximaal € 6.000.000

Verschillende verzekerde bedragen mogelijk bij een overlijdensrisicoverzekering op twee levens.

Medische beoordeling Op basis van een gezondheidsverklaring tot een verzekerd bedrag van:

- € 600.001 (leeftijd 18 tot 50 jaar)

- € 350.001 (leeftijd 50 jaar of ouder)

Boven deze grenzen is een medische keuring van toepassing.

Geldigheid 

gezondheidsverklaring

Maximaal zes maanden als de aanvraag hypotheek gerelateerd is, anders drie maanden.

Voorlopige dekking Maximaal € 300.000, maar niet hoger dan het verzekerd bedrag dat is aangevraagd.

Voor medische acceptatie wordt alleen uitgekeerd bij overlijden door een ongeval. 

Na medische acceptatie volledige dekking bij overlijden.

Geldt maximaal zes maanden als de aanvraag hypotheek gerelateerd is, anders 

drie maanden.
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PRODUCTKENMERKEN

Premiebetalingsduur Personal ORV Special ORV

Gelijkblijvend kapitaal Gelijk aan duur 

verzekering

Gelijk aan duur 

verzekering

Annuïtair en lineair 

dalend kapitaal

Gelijk aan duur 

verzekering

Ingekorte duur 

maximaal 5 jaar

Optieclausule Jaarlijks verhogen van het verzekerd bedrag met 15 procent zonder medische waarborgen.

Verpanding Gedeeltelijke verpanding van het verzekerd bedrag mogelijk.

Vormen Quantum Leben iptiQ Chubb Life BNP

Gelijkblijvend    

Dalend (lineair en annuïtair)    

Combinatiedekking  

Personal

Stijgend (lineair en jaarlijks)  

Personal

Looptijd 1 tot 50 jaar (m.u.v. verzekeraar BNP: 1 tot 40 jaar).

Voortijdige uitkering 

terminale ziekte

 Uitkering van 50 procent van het verzekerd bedrag bij leven (max. € 100.000) als verzekerde 

terminaal ziek is (levensverwachting < 12 maanden) en jonger dan 65 jaar. Het restant wordt na 

overlijden uitgekeerd.

ORV verpand? Dan is goedkeuring nodig van de geldverstrekker.

Premiesplitsing Mogelijk bij twee verzekeringnemers en twee verzekerden (twee premiedelen op het polisblad).

Kruislings verzekeren Twee losse verzekeringen waarbij partners over en weer elkaars leven verzekeren.

Voortzetting na  

echtscheiding

Mogelijk om de verzekering gesplitst voort te zetten met de oorspronkelijke uitgangspunten 

zonder nieuwe gezondheidsverklaring.

Premie Gegarandeerde premie (geen en-bloc clausule).

Niet-rokerskorting Als de verzekerde niet rookt (minimaal 24 maanden). 

Betaalwijze Quantum Leben iptiQ Chubb Life BNP

Ineens  

Personal
         

Per maand    

Per jaar    

Dekking terrorisme Ja

Kosten Kosten zijn verwerkt in de premie en worden verdeeld over de duur van de premiebetaling.

OPTIES   

(PREMIEOPSLAG)

Premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid

Geen premie verschuldigd als verzekeringnemer langer dan 365 dagen arbeidsongeschikt is. 1

Ongevallendekking Extra uitkering van € 50.000 bij overlijden als gevolg van een ongeval. 1

Kinderdekking Bij overlijden van de wettige kinderen ontvangt verzekeringnemer € 7.500. 1

Uitkering reservewaarde Uitkering reservewaarde bij voortijdige beëindiging. 2

TAF MAATWERK ORV

Soort verzekering Tijdelijke risicoverzekering bij overlijden voor zware medische risico’s (eenmalige uitkering).

(Her)verzekeraar Quantum Leben (herverzekeraar De Hoop).

Vangnet Niet rechtstreeks aan te vragen. Vangnet dat automatisch opgenomen is in het aanvraagproces.

Voorwaarden Gelijk aan TAF Special ORV, behalve:

- Geen terminale ziektedekking.

- Voorlopige dekking van drie maanden bij overlijden als gevolg van een ongeval.

- Geen opties tegen premieopslag mogelijk.
  1

 Niet mogelijk bij verzekeraar BNP.
2

 Niet mogelijk bij verzekeraar BNP en Chubb Life.
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Afsluiten van een 
TAF Overlijdensrisicoverzekering 
in 3 stappen.

DIRECT AANBOD 
(98%) 

Digitaal via
www.tafrekentool.nl of uw
eigen adviessoftware (HDN)

Door onafhankelijk 
medisch adviseur

1 AANVRAAG 2 BEOORDELING 3 ACCEPTATIE

TAF ORV
POLIS

TAF
MAATWERK
ORV POLIS

GEZONDHEIDS-
VERKLARING

AANBOD OP MAAT
(2%) 

 

1. Aanvraag 

n     U vraagt een TAF Overlijdensrisicoverzekering aan via www.tafrekentool.nl of uw eigen hypotheekadviessoftware (HDN). 

 n     Direct na verzending van de aanvraag ontvangt de kandidaat-verzekerde een uitnodiging voor het invullen van de online  

gezondheidsverklaring. 

2. Beoordeling 

Met één druk op de knop verzendt de kandidaat-verzekerde de online ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring naar ons.

 n     Zijn er geen medische bijzonderheden? De aanvraag wordt direct geaccepteerd.

 n     Zijn er wel medische bijzonderheden? De aanvraag wordt direct beoordeeld door een onafhankelijk medisch adviseur van Sedgwick. 

 

 Er zijn twee mogelijkheden:

 n     De aanvraag wordt alsnog geaccepteerd tegen de standaardvoorwaarden (eventueel met een premieopslag).

 n     De aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar De Hoop. Een Nederlandse herverzekeraar die is gespecialiseerd in de acceptatie 

van mensen met zeldzame en gecompliceerde aandoeningen. 

3. Acceptatie

 n     In 98% van de gevallen wordt uw aanvraag voor een TAF Overlijdensrisicoverzekering direct geaccepteerd zoals u die heeft  

aangevraagd.

 n     De overige aanvragen worden beoordeeld door herverzekeraar De Hoop. In de meeste gevallen volgt binnen enkele dagen een voorstel 

voor de TAF Maatwerk ORV. Dit voorstel kunt u voorleggen aan uw klant.
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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 Overlijdensrisicoverzekeringen werkt TAF samen met vier verzekeraars, namelijk 

Quantum Leben, iptiQ, Chubb Life en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen. TAF handelt in 

exclusieve volmacht van genoemde verzekeraars. Deze verzekeraars zijn door 

De Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt: Quantum Leben staat onder 

toezicht van de FMA (Finanz Markt Aufsicht), iptiQ staat onder toezicht van Commissariat Aux 

Assurances (CAA), Chubb Life Europe SE (Handelsnaam: Chubb Life) staat onder toezicht van 

‘Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution’ (ACPR) en Cardif Assurance Vie S.A. 

handelend onder de naam BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen staat onder toezicht van 

De Nederlandse Bank (DNB). 

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?
Kijk op www.taf.nl/orv 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

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl


