Productwijzer overlijdensrisicoverzekering Dood Gaan
Wat lees je in deze productwijzer?
In deze productwijzer vind je belangrijke algemene informatie over de verzekering Dood Gaan. Je
leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn.
Je kunt zelf een op maat gemaakte offerte opstellen. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels
gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan
die regels. Je kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.
Wil je meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die je afsluit, goed door. Daarin staan de
belangrijkste gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die
specifieke verzekering. Wanneer je een verzekering afsluit, is het verstandig op te letten of je een
bepaald risico wel of niet al verzekerd hebt met een andere verzekering. Wil je meer weten over een
bepaalde verzekering? Dan geven verzekeraars of jouw verzekeringsadviseur je daar graag informatie
over. Daarnaast vind je meer informatie en productwijzers van andere verzekeringen op
www.allesoververzekeren.nl.
Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als je overlijdt voor het einde
van de verzekering. Daarmee kan het inkomen van je nabestaanden worden aangevuld. Of hiermee
kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost.
Voor een hypotheek…
Veel mensen sluiten samen met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Zo kan je
nabestaande de hypotheek of een deel daarvan aflossen als je overlijdt.
… of een lening
Daarnaast sluiten veel mensen een overlijdensrisicoverzekering af als zij een lening aangaan. Met de
uitkering na overlijden kunnen nabestaanden dan de kredietlasten afbetalen. Een dergelijke
overlijdensrisicoverzekering heet ook wel een betalingsbeschermer.
Als je de verzekering afsluit, spreek je af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als jij overlijdt.
Welke aanvullende risicodekkingen zijn er mogelijk?
Je kunt kiezen uit twee aanvullende risicodekkingen:
 Ongeval Krijgen;
 Ernstig Ziek Worden.
Zie voor meer informatie over deze risicodekkingen de bijlagen “Risicodekking Ongeval Krijgen” of
“Risicodekking Ernstig Ziek Worden”.
Wanneer betaal je de premie?
Je betaalt de premie per maand.
Je betaalt premie totdat de verzekering stopt. Of tot de datum die je hebt afgesproken.
Hoeveel premie betaal ik?
De premie die je betaalt kan tijdens de looptijd veranderen. De hoogte van de premie is afhankelijk
van:
 de hoogte van de uitkering;
 hoe lang de verzekering nog duurt;
 hoe oud je bent. De premie wordt hoger naarmate je ouder wordt;
 je gezondheid;
 je rookgedrag.

De verzekeraar bepaalt jaarlijks hoeveel premie je betaalt. Meestal wordt de premie ieder jaar hoger,
omdat je ouder wordt.
Hoe hoog is de uitkering?
Als je overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreek je af als je de
verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het
begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kun je kiezen als de verzekering is
bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen. Die lening kan geleidelijk afgelost worden.
Niet eens?
Ben je het niet eens met de verzekeraar over de behandeling van uw verzekering, aanvullende
risicodekking of schadeclaim? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.
Wat doet de verzekeraar met de premie?
De verzekeraar gebruikt de premie:
 voor de uitkering van de verzekering;
 voor uw eventueel gekozen aanvullende risicodekking(en):
Ongeval Krijgen
Ernstig Ziek Worden;
 de verzekeraar maakt kosten: dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van
de verzekering, voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
Wat gebeurt er als je de verzekering eerder wilt stoppen?
Je mag de verzekering eerder stoppen. Dan betaal je geen premie meer. Je krijgt dan geen uitkering.
Krijg ik een medische keuring?
Je moet een vragenlijst over jouw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een
gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of je de verzekering
kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heb je bijvoorbeeld een ziekte? Dan
moet je misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een
onderzoek door een arts.
Wil je meer informatie over de overlijdensrisicoverzekering Dood Gaan van GoedGenoeg?
Kijk dan op de website www.GoedGenoeg.nl. Daar staat alle productinformatie.

Trefwoordenlijst
Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen jou en de
verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en
polisvoorwaarden. Samen ook wel de polis genoemd. In de
polis lees je heel precies:
 de premie;
 de verzekerde risico’s;
 de uitsluitingen daarop;
 uw rechten en plichten;
 de rechten en plichten van de verzekeraar.
Het is voor jou dus een belangrijk document. Lees daarom
de polis goed door.

Offerte

In een offerte staat welke premie je moet betalen en
waartegen je bent verzekerd. In de offerte staan ook de
belangrijkste voorwaarden van de verzekering.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging
van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De
leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer
dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Premie

Premie is het geldbedrag dat je betaalt voor de
verzekering. Je moet de premie binnen de betalingstermijn
betalen. De premie wordt per maand automatisch
geïncasseerd. Hiervoor geef je een machtiging af. Als je
niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen
dekking meer is.

Klachtenprocedure

Ben je het niet eens met de manier waarop de verzekering
tot stand komt of hoe wij deze uitvoeren? Of heb je
hierover een klacht? Dan kun je een e-mail sturen naar
klantenservice@goedgenoeg.nl. Je krijgt van ons zo snel
mogelijk een inhoudelijke reactie. Uiterlijk binnen twee
weken.
Ben je het niet eens met ons antwoord? Dan kun je een
tweede beoordeling van jouw klacht vragen aan de directie
van GoedGenoeg:
Postbus 260
3440 AG WOERDEN
Wij lossen de klachten zoveel mogelijk in overleg met de
betrokkenen op.

Ben je het nog steeds niet eens met de oplossing? Dan
kun je de klacht voorleggen aan:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
www.kifid.nl
Telefoonnummer 0900 3552248
Dit instituut is onafhankelijk.
Wij behandelen klachten altijd zorgvuldig. De volledige
klachtenprocedure lees je op www.goedgenoeg.nl.

Wat is de risicodekking Ernstig Ziek Worden?
De risicodekking Ernstig Ziek Worden is als optie te sluiten binnen de overlijdensrisicoverzekering
Dood Gaan. Het is een zogenaamde sommenverzekering. Dat wil zeggen dat de uitkering geheel los
staat van de werkelijke schade. Je krijgt een eenmalige uitkering na vaststelling van een Ernstige
Ziekte die in de polisvoorwaarden is vastgelegd. Om een uitkering te kunnen krijgen, ben je 28 dagen
nadat de diagnose is gesteld nog in leven.
Welke risico’s zijn verzekerd?
Met de risicodekking Ernstig Ziek Worden krijg je een eenmalige uitkering als een arts vaststelt dat je
een ernstige ziekte hebt. Onder ernstige ziekte verstaan wij: kanker, hartinfarct, beroerte,
bypassoperatie, nierfalen en orgaantransplantatie. Hiervan zijn alleen de levensbedreigende vormen
verzekerd. De hoogte van de eenmalige uitkering kan je vooraf zelf vaststellen.
Welke factoren bepalen de premie?
Een aantal zaken is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:
 De hoogte van het verzekerde bedrag;
 hoe lang de verzekering nog duurt;
 hoe oud je bent. De premie wordt hoger naarmate je ouder wordt.
Wat mag je van de verzekeraar verwachten?
De verzekeraar betaalt het verzekerde bedrag uit indien je ernstig ziek wordt door een ziekte die
verzekerd is. De ziektes die leiden tot een uitkering zijn vastgelegd in de polisvoorwaarden.
Wat gebeurt er als je de risicodekking eerder wilt stoppen?
Je mag de risicodekking eerder stoppen. Dan betaal je hier geen premie meer voor. Je krijgt dan geen
uitkering.
Krijg ik een medische keuring?
Je moet een vragenlijst over jouw gezondheid invullen voordat de overlijdensrisicoverzekering Dood
Gaan begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de
verzekeraar of je de verzekering inclusief extra risicodekking(en) kunt afsluiten. Soms zijn er
aanvullende voorwaarden nodig. Heb je bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet je misschien meer premie
betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een onderzoek door een arts.
Wil je meer informatie over de risicodekking Ernstig Ziek Worden binnen de
overlijdensrisicoverzekering Dood Gaan van GoedGenoeg?
Kijk dan op de website www.GoedGenoeg.nl. Daar staat alle productinformatie.

Trefwoordenlijst
Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen jou en de
verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad
en polisvoorwaarden. Samen ook wel de polis genoemd.
In de polis lees je heel precies:
 de premie;
 de verzekerde risico’s;
 de uitsluitingen daarop;
 uw rechten en plichten;
 de rechten en plichten van de verzekeraar.
Het is voor jou dus een belangrijk document. Lees
daarom de polis goed door.

Offerte

In een offerte staat welke premie je moet betalen en
waartegen je bent verzekerd. In de offerte staan ook de
belangrijkste voorwaarden van de verzekering.

Premie

Premie is het geldbedrag dat je betaalt voor de
verzekering. Je moet de premie op tijd betalen. Daarmee
voorkom je dat er geen dekking meer is.

Sommenverzekering

Dit zijn verzekeringen waar een persoon is verzekerd.
Een sommenverzekering keert bij een verzekerde
gebeurtenis het overeengekomen bedrag uit. De
verzekerde hoeft geen financieel nadeel te hebben, zoals
bij een schadeverzekering wel het geval is.

Wat is een risicodekking Ongeval Krijgen?
De risicodekking Ongeval Krijgen is op te nemen binnen de overlijdensrisicoverzekering Dood Gaan.
Het is een zogenaamde “dismemberment” verzekeringsdekking. Dat wil zeggen: je krijgt een
eenmalige uitkering bij geheel verlies van een lichaamsdeel dat in de polisvoorwaarden is vastgelegd.
Daarnaast ontvang je een uitkering als je door het ongeval een volledige dwarslaesie hebt, ernstige
botbreuken of brandwonden oploopt. De definities en de hoogte van de uitkering zijn in de
polisvoorwaarden vastgelegd. De uitkering is een percentage van het verzekerde bedrag. Het
verzekerde bedrag bedraagt € 50.000,-. Je kunt zelf een op maat gemaakte offerte opstellen.
Welke risico’s zijn verzekerd?
De risicodekking Ongeval Krijgen is een sommenverzekering, wat betekent dat de uitkering geheel los
staat van de werkelijke schade.
In sommige gevallen krijg je geen uitkering, terwijl je wel een ongeval hebt gehad. Kijk voor meer
informatie in de trefwoordenlijst bij “welke risico’s zijn niet verzekerd?”.
Welke factoren bepalen de premie?
Een aantal zaken is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:
 De hoogte van het verzekerde bedrag;
 De verzekeraar maakt kosten: Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van
de verzekering, voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
Wat mag je van de verzekeraar verwachten?
De verzekeraar betaalt in een aantal gevallen een percentage van het verzekerde bedrag uit. De
hoogte van het percentage verschilt per aandoening en is vastgelegd in de polisvoorwaarden.
Je ontvangt een uitkering als je door een ongeval:
 een lichaamsdeel kwijtraakt;
 een volledige dwarslaesie oploopt;
 ernstige botbreuken hebt;
 derdegraads brandwonden oploopt over meer dan 9% van je lichaam.
Voorbeeld
Als je een duim kwijt bent, betaalt de verzekeraar 25% van het verzekerde bedrag. Als je een arm tot
in het schoudergewricht kwijt raakt, betaalt de verzekeraar 75% van het verzekerde bedrag.
Wat gebeurt er als je de risicodekking eerder wilt stoppen?
Je mag de risicodekking eerder stoppen. Dan betaal je hier geen premie meer voor. Je krijgt dan geen
uitkering.
Krijg ik een medische keuring?
Je moet een vragenlijst over jouw gezondheid invullen voordat de overlijdensrisicoverzekering Dood
Gaan begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de
verzekeraar of je de verzekering inclusief extra risicodekking(en) kunt afsluiten. Soms zijn er
aanvullende voorwaarden nodig. Heb je bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet je misschien meer premie
betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een onderzoek door een arts.
Wil je meer informatie over de risicodekking Ongeval Krijgen binnen de overlijdensrisicoverzekering
Dood Gaan van GoedGenoeg?
Kijk dan op de website www.GoedGenoeg.nl. Daar staat alle productinformatie.
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Trefwoordenlijst
Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen jou en de
verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad
en polisvoorwaarden. Samen ook wel de polis genoemd.
In de polis lees je heel precies:
 de premie;
 de verzekerde risico’s;
 de uitsluitingen daarop;
 uw rechten en plichten;
 de rechten en plichten van de verzekeraar.
Het is voor jou dus een belangrijk document. Lees
daarom de polis goed door.

Offerte

In een offerte staat welke premie je moet betalen en
waartegen je bent verzekerd. In de offerte staan ook de
belangrijkste voorwaarden van de verzekering.

Premie

Premie is het geldbedrag dat je betaalt voor de
verzekering. Je moet de premie op tijd betalen. Daarmee
voorkom je dat er geen dekking meer is.

Sommenverzekering

Dit zijn verzekeringen waar een persoon is verzekerd.
Een sommenverzekering keert bij een verzekerde
gebeurtenis het overeengekomen bedrag uit. De
verzekerde hoeft geen financieel nadeel te hebben, zoals
bij een schadeverzekering wel het geval is.

“Welke risico’s zijn niet
verzekerd?”

Een risico is niet verzekerd:









als het ongeval met opzet is gebeurd, of door
eigen schuld;
als het ongeval is gebeurd door een misdaad te
plegen;
als het ongeval is gebeurd doordat de verzekerde
heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen;
als het ongeval is gebeurd door auto te rijden
nadat de verzekerde alcohol had gedronken;
als het ongeval is gebeurd door drugs te
gebruiken;
als het ongeval is gebeurd door een oorlog of een
demonstratie met geweld;
als het ongeval de dood van de verzekerde tot
gevolg heeft. Er kunnen nog meer uitzonderingen
zijn. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden;
als het ongeval is gebeurd door terrorisme, geldt
een speciale regeling.
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