TAF Personal overlijdensrisicoverzekering
een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt
De TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering is een uitstekende overlijdensrisicoverzekering die uw nabestaanden
beschermt tegen de ongewenste financiële gevolgen van overlijden. Mocht u tijdens de looptijd van de verzekering
komen te overlijden, dan wordt door TAF het door u bepaalde verzekerd bedrag uitgekeerd. Zo zorgt u ervoor dat uw
nabestaanden niet met financiële lasten blijven zitten. Bij TAF bent u prima verzekerd én dat ook nog eens tegen de laagste
premies.
Ook is het mogelijk om deze verzekering uit te breiden met een aantal opties om de verzekering helemaal aan uw
persoonlijke wensen aan te passen. Het woord ‘Personal’ is dan ook bewust onderdeel van de naam van deze verzekering.
U bepaalt dus u hebt de controle. Eindelijk een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt.

TAF Personal overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering hoeft niet duur te zijn
Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland.
Zo kunnen bijvoorbeeld niet-rokers en mensen met een gezonde levensstijl rekenen op een aantrekkelijk lage
premie. De TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering is één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen
van Nederland.

Eenvoudig en snel af te sluiten
Bent u jonger dan 50 jaar en is het te verzekeren kapitaal niet hoger dan € 500.000,-? Dan hoeft u niet medisch
gekeurd te worden. Daarin is TAF uniek in de markt. Bent u 50 jaar of ouder? Dan ligt voor u de keuringsgrens
bij een verzekerd kapitaal van € 300.000,-. In veel gevallen is dus het invullen van een gezondheidsverklaring
voldoende. Hierdoor hebt u uw polis snel in huis.

Transparante en gegarandeerde premie zonder en bloc clausule
De premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Dit noemen we ’gegarandeerde’ premie. Geen verrassingen
dus, u weet gegarandeerd zeker dat u de gehele looptijd dezelfde premie blijft betalen. Dat komt omdat TAF geen
zogeheten ‘en bloc’ clausule hanteert.
Een ‘en bloc’ clausule in de voorwaarden geeft de verzekeraar het recht om op elk door de verzekeraar gewenst
moment eenzijdig de premie te verhogen en/of polisvoorwaarden aan te passen. TAF hanteert geen ‘en bloc’
clausule. Er zijn weinig andere aanbieders die dit kunnen garanderen. Helaas is het tegenwoordig nog zo dat zo’n 65
procent van de aanbieders nog steeds een ‘en bloc’ clausule toepast op overlijdensrisicoverzekeringen.

TAF Eenvoudig transparant

Een persoonlijke overlijdensrisicoverzekering
De TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert bij overlijden. Wat is hier zo
‘personal’ aan? Dat is het feit dat de TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering de enige overlijdensrisicoverzekering
in Nederland is die u naar eigen wens kunt samenstellen en uit kunt breiden met verschillende opties. Naast de
standaard zaken zoals de hoogte van het te verzekeren kapitaal (minimaal € 5.000,- en maximaal € 5.000.000,-)
en de looptijd van de verzekering (minimaal 1 jaar en maximaal 50 jaar) zijn er een aantal aanvullende keuzes die u
kunt maken om deze verzekering helemaal aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Uw financieel adviseur kan u
helpen een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden.

Keuze 1: betrouwbare verzekeraar
Wat betreft dit product werkt TAF samen met twee Europese verzekeraars: Quantum Leben en ACE Europe Life
Limited. TAF handelt in exclusieve volmacht van beide verzekeraars. De hoogte van de premie is per verzekeraar
verschillend en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw financieel adviseur kan u adviseren welke verzekeraar in
uw situatie het goedkoopst is en het beste bij u past.

Keuze 2: extra bescherming met de dekking bij terminale ziekte(n)
Bent u op zoek naar extra zekerheid? TAF maakt het voor u mogelijk te kiezen voor een optie die zorgt voor extra
bescherming bij terminale ziekte(n). Mocht u tijdens de looptijd van de verzekering gediagnosticeerd worden
met een terminale ziekte waarbij de levensverwachting korter is dan 12 maanden, dan keert de TAF Personal
Overlijdensrisicoverzekering meteen 100% van het verzekerd bedrag uit (met een maximum van € 300.000,-).
Is uw verzekerd kapitaal hoger dan € 300.000,-? Dan wordt het resterende bedrag na overlijden uitgekeerd.
Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat betaling van de vereiste premies in de tussentijd wordt voortgezet.
Deze dekking zorgt ervoor dat u nog tijdens het leven kunt beschikken over (een deel van) het verzekerde bedrag.
Het bedrag kan gebruikt worden voor extra financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld medische kosten, maar ook
het eerder aflossen van de hypotheek is een optie. Wanneer u niet binnen 12 maanden komt te overlijden, hoeft het
reeds ontvangen kapitaal niet te worden terugbetaald.
Kiest u voor deze dekking? Dan is de premie die u moet betalen slechts 3 procent hoger. Voor een relatief lage
premieopslag heeft u dus de controle over uw eigen nalatenschap doordat u nog tijdens uw leven beschikt over de
uitkering. Belangrijk: u kunt alleen een beroep doen op deze dekking zolang u jonger bent dan 65 jaar.

Keuze 3: flexibiliteit
U hebt alle keuzevrijheid bij dit product. Zo geeft u zelf aan of u uw premie per maand, per jaar of in één keer
wilt betalen. De hoogte van het verzekerd bedrag, de dekkingsvorm of looptijd aan uw wensen aanpassen? Bij dit
product bepaalt u het zelf.

De belangrijkste productkenmerken in één oogopslag
n

	Prima verzekering waarmee uw dierbaren de schulden (hypotheek en kredieten) kunnen aflossen wanneer u tijdens de

n

	De premie is aantrekkelijk laag. Voor niet-rokers is de premie één van de laagste in de Nederlandse markt.

n

	U bepaalt welke verzekeraar u wilt. U kunt kiezen uit twee verzekeraars: ACE Europe Life Limited of Quantum Leben.

n

	Gegarandeerde premie. De premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Geen ‘en bloc’ clausule.

n

	Wilt u extra zekerheid? Kiest u dan voor de dekking bij Terminale Ziekte(n).

n

	Kinderdekking € 7.500,- per kind.

n

	Ongevallendekking € 50.000,- extra uitkering bij ongeval met overlijden als gevolg.

n

	Keuzemogelijkheid van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

n

	U heeft snel de polis in huis doordat u alleen een eenvoudige gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

looptijd komt te overlijden.

n

In veel gevallen is er geen medische keuring nodig. Dit komt door de hoge keuringsgrenzen:
n

  Voor mensen jonger dan 50 jaar is er geen medische keuring nodig tot een verzekerd kapitaal van
€ 500.000,-.

n
n

  Mensen van 50 jaar en ouder worden bij een verzekerd kapitaal van € 300.000,- gekeurd.

	U bepaalt op welke wijze u uw premie wilt betalen. U kunt ervoor kiezen om een bedrag ineens, per maand of per jaar te
betalen.

n

	Mogelijkheid tot verhogen verzekerd bedrag zonder medische waarborgen.

Betrouwbaar verzekeren
TAF BV 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 Personal Overlijdensrisicoverzekering werkt TAF
samen met twee verzekeraars, namelijk Quantum Leben en ACE Europe Life Limited. TAF handelt in exclusieve volmacht van
beide genoemde verzekeraars. Beide bedrijven zijn door de Nederlandse Bank toegelaten op de Nederlandse markt: Quantum
Leben staat onder toezicht van de FMA en ACE Europe Life Limited staat onder toezicht van de FSA.
TAF BV 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?
De TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt.
Kijk op www.taf.nl en neem contact op met uw financieel adviseur. Hij/Zij helpt u graag!

Jan van Lieshoutstraat 23
5611 EE Eindhoven
5601 EN Eindhoven
Telefoon 040-707 38 90
Fax 040-707 38 99
E-mail info@taf.nl
Internet www.taf.nl
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