Overlijdensrisicoverzekering. Belangrijk of niet?
Ten gevolge van het vervallen van de Anw-compensatie bij het ABP per 1 mei 2018 is in het verleden
de mogelijkheid geboden om eenvoudig een overlijdensrisicoverzekering te sluiten bij Allianz
Nederland. Je hebt nog tot 31 januari 2022 de tijd om jezelf voor deze verzekering aan te melden,
via deze website die hiervoor in het leven is geroepen. Wat is nu een weloverwogen keuze?
Wij kunnen ons goed voorstellen, dat je het lastig vindt om te bepalen of deze verzekering echt
noodzakelijk is. Omdat deze overlijdensrisicoverzekering in veel gevallen een belangrijke en soms
zelfs noodzakelijke aanvulling is op het nabestaandenpensioen van destijds bij het ABP, schetsen wij
hieronder enkele voorbeelden ter illustratie. Wij hopen dat je hiermee een goede afweging kunt
maken voor het wel of niet afsluiten van deze verzekering.

Voorbeeld 1: Tweeverdieners met kinderen jonger dan 18 jaar
Henk en Ingrid hebben twee kinderen van 12 en 15
jaar. Henk werkt fulltime als medisch specialist in
een universitair medisch centrum en is kostwinner.
Ingrid zorgt voor de kinderen en heeft een parttime
job. Als Henk onverhoopt overlijdt, komt Ingrid in
aanmerking voor een wettelijke Anw-uitkering van
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook komt zij in
aanmerking voor het nabestaandenpensioen van
het ABP. Echter, de uitkering van de SVB wordt
(gedeeltelijk) gekort met het inkomen van Ingrid. Bovendien stopt de uitkering van de SVB op het
moment dat het jongste kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Op dat moment zal Ingrid wellicht meer
moeten gaan werken om een hoger inkomen te genereren. En dat kan lastig zijn. De
overlijdensrisicoverzekering biedt hierbij uitkomst.

Voorbeeld 2: Tweeverdieners met volledige korting wettelijke ANW uitkering
Mieke en Stijn hebben drie jonge kinderen. Mieke werkt
parttime als verpleegkundige bij een universitair medisch
centrum. Stijn heeft een drukke, fulltime job bij een bank.
Als Mieke overlijdt, heeft Stijn recht op een uitkering van de
SVB. Echter, zijn inkomen is te hoog waardoor hij uiteindelijk
geen uitkering ontvangt van de SVB. Uiteraard ontvangt hij
wel het nabestaandenpensioen van het ABP. Stijn gaat
natuurlijk voor de kinderen zorgen en gaat parttime werken.
De daling in zijn inkomen vangt hij (gedeeltelijk) op met de overlijdensrisicoverzekering.

Voorbeeld 3: 1 Inkomen met volledige korting ANW uitkering
Jan en Marie hebben drie jonge kinderen. Marie werkt niet en
zorgt voor de kinderen. Jan is medisch specialist. Als Jan
overlijdt, heeft Marie recht op een uitkering van de SVB en een
partnerpensioen. Echter, haar inkomen is te laag om te kunnen
blijven wonen in de huidige woning en zij zal tevens gedeeltelijk
moeten gaan werken. De kinderen moeten hierdoor ook naar de
kinderopvang die ook weer geld kost. De aanvulling op het
totale inkomen wordt (gedeeltelijk) verzorgd door de
overlijdensrisicoverzekering.

Voorbeeld 4: Tweeverdieners zonder kinderen
Piet en Christiaan werken beide bij een universitair medisch
centrum. Zij hebben geen kinderen.
Piet is kostwinner en Christiaan werkt parttime. Zij hebben
onlangs een mooi nieuw huis gekocht.
Uiteraard mag een overlijden van een van beiden niet zorgen
voor een noodgedwongen verhuizing. Als Piet overlijdt,
ontvangt Christiaan geen Anw-uitkering van de SVB. Er zijn
namelijk geen kinderen. Hij ontvangt alleen het
nabestaandenpensioen van het ABP. Deze uitkering is samen met zijn parttime inkomen niet
voldoende om de woonlasten te blijven voldoen. Gelukkig biedt de overlijdensrisicoverzekering
uitkomst. Als Christiaan onverhoopt overlijdt, kan Piet in het huis blijven wonen. Christiaan hoeft de
overlijdensrisicoverzekering niet perse af te sluiten.

Voorbeeld 5: Tweeverdieners met kinderen ouder dan 18 jaar
Tim en Anja zijn al jarenlang gelukkig getrouwd. Hun kinderen zijn
zelfstandig en wonen niet meer thuis. Anja werkt fulltime bij een
universitair medisch centrum. Tim werkt bij een pensioenadviesbureau.
Beide hebben een goed inkomen en denken inmiddels aan hun naderende
pensioen. De lening voor hun woonhuis is grotendeels afgelost. Als een van
beide komt te overlijden, blijft de achterblijvende partner goed verzorgd
achter. Anja ziet geen reden om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Voorbeeld 6: Medewerker met gepensioneerde partner
Tobias werkt fulltime bij een universitair medisch centrum.
In de avonduren is hij hobby drummer.
Hij heeft een goed inkomen. Zijn vrouw Nelly is ouder dan
Tobias en is inmiddels gepensioneerd. Zij ontvangt een
pensioen en AOW. Als Tobias komt te overlijden, dan kan
Nelly rondkomen van haar AOW en pensioen. Een
overlijdensrisicoverzekering is niet noodzakelijk.

Tot slot
Uiteraard zijn dit enkele voorbeelden. Wij realiseren ons dat iedere gezins- en inkomenssituatie
anders kan zijn. Denk hierbij ook aan spaargeld, de woonsituatie en eerder afgesloten
overlijdensrisicoverzekeringen. Wij raden je aan om na te denken over jouw situatie en de financiële
gevolgen van een onverhoopt overlijden. Wij wensen je veel succes bij de besluitvorming.
Wij hopen met de bovengenoemde voorbeelden enige houvast te hebben gegeven bij het maken van
een weloverwogen keuze voor jou en jouw partner.
Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat je tot 31

januari 2022 de tijd hebt voor de

aanmelding binnen deze regeling via de site.
Mocht je alsnog vragen hebben, dan kan je jouw vraag ook sturen naar
zorgvooruwpartner@ecclesia.nl.

