Productkaart Overlijdensrisicoverzekering
De Overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer
Uw klanten verzekeren van een gezonde financiële toekomst voor hun nabestaanden.
Daarmee maakt u voor hen het verschil. Met onze Overlijdensrisicoverzekering heeft u
dat zo geregeld. Gemak voor u en uw klant!

Met de Overlijdensrisico van
Centraal Beheer biedt u uw klant
• Een betaalbare Overlijdensverzekering met
een variabele of vaste premie.
• De keuze uit een verzekerd bedrag van
€10.000,- tot € 2000.000,-.
• Een flexibele polis met 1 verzekerde per polis.
• Geen premieverhogingen voor bijzondere of
gevaarlijke beroepen of sporten.
• Geen en-bloc clausule.

Voordelen van een variabele premie

Voordelen van een vaste premie

Centraal Beheer biedt u

• Lage startpremie

• Vaste maandlast

• Een verzekering die u kunt afstemmen op

• Uw klant betaalt elke maand premie die past bij

• Deze premievorm is geschikt voor klanten die

zijn leeftijd. Uw klant start met een lage premie.

zekerheid en duidelijkheid willen hebben over

Omdat het risico dat de verzekerde overlijdt

de maandlast in de toekomst.

steeds groter wordt, verandert de premie.
Als uw klant niet zeker weet of hij de verzekering
tot de einddatum door wil laten lopen, kan
een variabele premie voordeliger zijn.

• De totaal te betalen premie over de hele
looptijd is bij deze premievorm meestal lager
dan bij de variabele premie.

de persoonlijke situatie van uw klant.
• Een snel aanvraagproces via HDN en de
adviespakketten Adviesbox, Figlo, Findesk en
Scenario Advies.
• Statusberichten die u op de hoogte houden
van de medische beoordeling.
• Soepel (medisch) acceptatieproces: binnen

• Bij tussentijds opzeggen raakt uw klant geen

1 dag als er geen bijzonderheden zijn.

premiereserve kwijt

• Snelle verwerking van wijzigingen.

• Met de variabele premie bouwt uw klant geen
premiereserve op.

Kijk voor meer informatie op centraalbeheer.nl/voor-adviseurs

Vragen? Bel gerust naar (055) 579 8023

Wilt u meer weten over de Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering? Op onze adviseurspagina staat alle

Onze collega’s van de afdeling Financiële Diensten zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

productinformatie op een rij. Ook leggen we uit hoe het aanvraagproces loopt.

En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. Behalve op feestdagen. U kunt ook een e-mail sturen naar:
bemiddelaars@centraalbeheer.nl.

