
Informatie voor het intermediair
TAF Nabestaandenverzekering

De TAF Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die de nabestaanden beschermt 

tegen de ongewenste fi nanciële gevolgen van overlijden. Als de verzekerde tijdens de looptijd van de 

verzekering komt te overlijden volgt een maandelijkse uitkering.

Waarom kiezen voor de TAF Nabestaanden verzekering?

    Uitkering in maandelijkse termijnen tijdens de hele looptijd.

    Flexibiliteit in de hoogte en de looptijd van de uitkering.

    Aantrekkelijk lage premie die gegarandeerd gelijk blijft (geen en bloc clausule).

    Snel en eenvoudig acceptatieproces.
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Financiële zorg voor nabestaanden
De TAF Nabestaandenverzekering keert maandelijks een bedrag uit aan nabestaanden bij overlijden van de verzekerde 

tijdens de looptijd van de verzekering. De verzekeringnemer bepaalt zelf welk bedrag wordt uitgekeerd, hoelang wordt 

uitgekeerd en aan wie. 

Er zijn veel situaties en momenten in het leven te bedenken waarbij een aanvulling op het weggevallen inkomen meer dan 

welkom is:

Getrouwd of samenwonend

Veel gezinnen zijn afhankelijk van twee inkomens. Als een van de twee overlijdt is het inkomen (of spaargeld) van de 

achterblijvende partner dan hoog genoeg om in het huis te kunnen blijven wonen? En is er voldoende geld om de vaste 

lasten en de boodschappen te blijven betalen?

Kinderen

Als een inkomen wegvalt door overlijden, blijft er dan voldoende geld over om de kinderen groot te brengen op de manier 

die uw klant nu voor ogen heeft? Van luiers tot diploma’s, van kinderopvang tot collegegeld en alles daar tussenin; een kind 

grootbrengen is kostbaar. De financiële klap komt nog harder aan als de achterblijvende ouder minder moet gaan werken 

of als de opvangkosten omhoog gaan. Met de TAF Nabestaandenverzekering kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de 

kinderen tot hun 27e levensjaar een maandelijkse uitkering ontvangen als de verzekerde overlijdt.

Als (aanvulling op het) nabestaandenpensioen

Na het overlijden van een partner staan de nabestaanden vaak voor een nare financiële verrassing omdat er veel minder 

nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd dan vooraf gedacht. Vooral als het overlijden plaatsvindt voor de pensioendatum. 

In onderstaande situaties is er meestal sprake van een ingrijpend inkomensverlies:

 n   Er is geen recht op (volledige) Anw, omdat de achterblijvende partner:

  n   geen minderjarige kinderen heeft;

  n   niet arbeidsongeschikt (> 45%) is of

  n   zelf een inkomen heeft.

 n   Er is geen Anw-hiaat verzekering afgesloten.

 n   De partner was eerder gehuwd en het nabestaandenpensioen moet gedeeld worden met de ex-partner (bij een 

nabestaandenpensioen op opbouwbasis).

 n   De partner is van baan gewisseld, hierdoor is er geen recht meer op volledig nabestaandenpensioen (bij een 

nabestaandenpensioen op risicobasis).

 n   De partner heeft (een tijdje) als zelfstandige gewerkt en zelf niets geregeld bij overlijden. 
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PRODUCTKENMERKEN

Soort verzekering Tijdelijke risicoverzekering bij overlijden met een maandelijkse uitkering.

Uitkeringsduur Hoge mate van flexibiliteit, keuze uit:

n   Uitkeringsduur korter dan de looptijd van de verzekering

n   Uitkeringsduur gelijk aan de looptijd van de verzekering

n   Levenslange uitkeringsduur

Leeftijd bij afsluiten Vanaf 18 tot 70 jaar

Eindleeftijd Maximaal 75 jaar

Verzekerd maandbedrag Minimaal € 100,-

Maximaal € 10.000,-

Medische beoordeling Op basis van een (online) gezondheidsverklaring tot een cumulatief verzekerd bedrag van:

n   € 600.001,- (leeftijd 18 - 50 jaar)

n   € 350.001,- (leeftijd > 50 jaar)

Boven deze grenzen is een medische keuring van toepassing.

Looptijd Minimaal 5 jaar

Maximaal 50 jaar

Premie Gegarandeerde premie (geen en bloc clausule)

Premiekorting Aantrekkelijke korting voor niet-rokers

Betaalwijze Ineens, per jaar of per maand

EXTRA DEKKINGEN

Premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid

Als optie mee te verzekeren. Als de verzekeringnemer langer dan 365 dagen 

arbeidsongeschikt is, dan is er vanaf dag 366 en zolang de arbeidsongeschiktheid 

voortduurt, geen premie verschuldigd.

Ongevallendekking Als optie mee te verzekeren. Bij overlijden als gevolg van een ongeval volgt een 

eenmalige extra uitkering van € 50.000,-.

Uitkering ten gunste van de 

kinderen

Als optie mee te verzekeren. Het is mogelijk maximaal € 5.000,- mee te verzekeren ten 

gunste van de kinderen. Het bedrag van € 5.000,- wordt na overlijden verdeeld uitgekeerd 

over het aantal kinderen dat bij aanvang van de verzekering is aangegeven. Deze uitkering 

duurt tot een vooraf aangegeven eindleeftijd van de kinderen waarbij er de keuze is in een 

eindleeftijd van 18 tot en met 27 jaar.

Berekenen en aanvragen 

Voor een premieberekening en het digitaal aanvragen van de TAF Nabestaandenverzekering gaat u naar 

www.tafrekentool.nl
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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 Nabestaandenverzekering 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


