
Een overlijdens-
risicoverzekering 
afsluiten zonder 
advies



Inhoud



Je kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten om  
je nabestaanden na overlijden niet achter te laten met  
financiële zorgen.

Waarom een overlijdens- 
risicoverzekering?



Laat je nabestaanden goed achter 
Je kunt aangeven wie de eenmalige uitkering na het 
overlijden moet ontvangen. Dit kunnen je partner,
kinderen of andere nabestaanden zijn. Het geldbedrag 
kunnen zij bijvoor  beeld besteden aan:
• kinderopvang
• hulp bij het huishouden
• een tijdje onbetaald verlof
• de studie van de kinderen
• de hypotheek of de huur

Je kunt de overlijdensrisicoverzeke  ring ook verpanden. 
De hypotheek  verstrekker ontvangt dan het geldbedrag 
zodat de hypotheek afgelost kan worden na overlijden.
 
Een overlijdensrisicoverzekering met een 
zakelijk doel
Je kunt een overlijdensrisicover zekering ook afsluiten 
voor een zakelijk doel zoals het aflossen van een 
zakelijke financiering, als compagnonsverzekering of als 
keymanverzekering. Na het overlijden wordt de zakelijke 
financiering afgelost, komt er een bedrag beschikbaar 
om de nabestaanden van je compagnon uit te kopen  
of om de kosten van het wegvallen van je keyman  
op te vangen.

Kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek
Om te bepalen of je een overlijdensrisicoverzekering  
via de Rabobank wilt afsluiten, is het goed om te weten 
of onze dienstverle  ning past bij jouw wensen.
Hiervoor is het telefonische oriëntatiegesprek dat
je voert met één van onze medewerkers.  
Het oriëntatiege  sprek is kosteloos en vrijblijvend.
 
In het oriëntatiegesprek bespreken we:
•  jouw wensen en behoeften rondom de financiële 

gevolgen bij overlijden
•  wat je van de dienstverlening bij de Rabobank  

kunt verwachten, welke stappen we doorlopen en 
wat de kosten zijn.

Zelf online afsluiten
Zonder advies afsluiten is voor jou geschikt als je:
•  weet of er na overlijden een inkomenstekort is  

en hoe groot dat tekort is
•  weet welk verzekerd bedrag, welke vorm en  

looptijd je wilt
•  voldoende kennis hebt om een 

overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

Je kunt een overlijdensrisico  verzekering zelf online 
zonder advies afsluiten op rabobank.nl/orv
 
Rabobank als bemiddelaar 
Bij verzekeringen treedt de Rabobank op als 
bemiddelaar. De Rabobank bemiddelt alleen in 
overlijdensrisicoverzekeringen van Interpolis.  
Interpolis is een handelsnaam van Achmea 
Schadeverzekeringen N.V., Achmea Pensioenen en 
Levensverzekeringen N.V en N.V. Hagelunie. Rabobank 
heeft een deelneming van meer dan 10% in Achmea B.V. 
Hierdoor heeft Rabobank indirect een belang van meer 
dan 10% in (onder meer) Interpolis.

Waarom een overlijdens risicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat jouw gezin kan blijven leven zoals 
het gewend is, ook als jouw inkomen wegvalt. Dit kun je ook regelen als niet jij,  
maar je partner komt te overlijden.

Informatie over ons
Wij zijn Coöperatieve Rabobank U.A., handelend  
onder de naam Rabobank, gevestigd te Amsterdam.  
Ons adres is Croeselaan 18, 3521 CB te Utrecht. 
Coöperatieve Rabobank U.A. staat onder toezicht van  
de stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en 
beschikt over een vergunning op grond van de Wet op 
het financieel toezicht. Het AFM vergunnings  nummer  
is 12000095.

Je kunt een overlijdensrisicoverzekering zelf 
zonder advies afsluiten online of in de Rabo App

http://www.rabobank.nl/orv


Afsluitkosten (éénmalig) 
Je betaalt eenmalig afsluitkosten voor de dienstverlening 
bij het afsluiten van een verzekering zonder advies.  
Deze kosten gelden per afgesloten verzekering.  
Dit zijn kosten voor onder andere het aanvragen van  
de verzekering en het administreren van de polis.  
Als je de verzekering wilt aanpassen, dan voeren we  
dat kosteloos voor je uit.
 
Afsluitkosten overlijdensrisico  verzekering via online 
aanvraag € 125 (éénmalig).

Afsluitkosten overlijdensrisico  verzekering via een 
medewerker van Rabobank € 300 (éénmalig).

Sluit je een overlijdensrisico  verzekering af naar 
aanleiding van een hypotheekadvies dan betaal je geen 
aparte advieskosten, alleen eenmalig € 75 afsluitkosten 
en € 25 onderhoudskosten per jaar.
 
De kosten worden van je rekening afgeschreven. 
Uiteraard gebeurt dit pas nadat je akkoord bent 
gegaan met deze kosten. Je tekent hiervoor een 
dienstverleningsovereenkomst, deze ontvang 
je tegelijk met het aanvraag  formulier voor de 
overlijdensrisicoverzekering.

Kosten dienstverlening

Stappenplan van de online aanvraag
Als je de keuze hebt gemaakt om een 
overlijdenrisicoverzekering online zonder advies  
af te sluiten, dan kun je op rabobank.nl/orv bekijken 
welke stappen je doorloopt om de verzekering af  
te sluiten.

Bekijk het animatiefilmpje op
rabobank.nl/orv
of
https://youtu.be/kdC18j6SGC4.

http://www.rabobank.nl/orv
http://www.rabobank.nl/orv
https://youtu.be/kdC18j6SGC4


Wij sturen je periodiek een bericht waarin we je vragen 
om je overlijdensrisicoverzekering tegen het licht te 
houden. Beoordeel zelf of de overlijdensrisicoverzekering 
zoals je die destijds hebt afgesloten nog past bij je 
persoonlijke situatie.

Als je een wijziging in je overlijdensrisicoverzekering 
wilt doorgeven dan kan dat telefonisch. Wij zorgen 
dan dat je verzekering wordt aangepast, als de 
verzekeringsvoor  waarden dat toestaan. Zijn er 
wijzigingen in je situatie die mogelijk van invloed zijn 
op de overlijdensrisicoverzekering, en twijfel je of je de 
verzekering moet aanpassen? Geef dat aan ons door. 
We kunnen je dan informatie geven over de mogelijke 
gevolgen voor de overlijdensrisicoverzekering
en eventueel de verzekering voor je aanpassen.  
Wij geven daarbij geen advies. Wijzigingen op je 
overlijdens  risicoverzekering voeren we kosteloos  
voor je uit.

Heb je een klacht?
Wij hebben een klachtenprocedure. Jouw eigen lokale 
Rabobank is het eerste aanspreekpunt voor je klacht.  
Je kunt daar je klacht indienen. Of je kunt gebruik  
maken van het online klachtenformulier dat je vindt  
op www.rabobank.nl/klacht.
Hier staat ook informatie over de klachtenprocedure  
en de voor  waarden die daarbij gelden.
Ben je niet tevreden over de afhande  ling van je  
klacht door jouw lokale Rabobank? Dan kun je een  
klacht indienen bij Rabobank Klachten  service.  
Dat kan via het online klachtenformulier dat je vindt  
op www.rabobank.nl/klachtenservice  
Of stuur een brief naar:
Rabobank Klachtenservice,  
Antwoordnummer 750,
3500 ZJ Utrecht.
 

Ben je niet tevreden over de afhande  ling van jouw 
klacht door Rabobank Klachtenservice? Dan kun je  
jouw klacht mogelijk voorleggen aan:  
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.  
Informatie over de klachtbehandeling door het Kifid  
vind je op www.kifid.nl.

Na het afsluiten van jouw verzekering
Als je de overlijdensrisicoverzekering zelf online hebt afgesloten bepaal je ook zelf of  
je overlijdensrisico  verzekering nog passend is tijdens de looptijd van je verzekering.  
Je betaalt geen jaarlijkse onderhouds  kosten, en wij adviseren je niet tijdens de looptijd.

Wat mag je tijdens de looptijd van je 
overlijdensrisicoverzekering van Rabobank 
verwachten als je deze via ons hebt afgesloten? 
En wat verwachten wij van jou?

http://www.rabobank.nl/klacht
http://www.rabobank.nl/klachtenservice
http://www.kifid.nl
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Dit document heeft een informatief karakter en is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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