COLLECTIEVE naBESTAANDENVERZEKERING

Informatie voor de werknemer

Nabestaandenverzekering
Collectief
Maandelijkse uitkering voor uw achterblijvende partner

Financiële aanvulling voor uw
achterblijvende partner
Het liefst wilt u er natuurlijk niet aan denken. Maar als u zou overlijden, kan dat voor uw partner leiden tot een forse
vermindering van het inkomen. Daarom biedt uw werkgever u de mogelijkheid om een nabestaandenverzekering af te
sluiten. Met de Nabestaandenverzekering Collectief regelt u op een eenvoudige manier een aanvulling op het inkomen als
u zou overlijden.

Waarom een Nabestaandenverzekering Collectief?
Heeft u wel eens bekeken wat de financiële situatie voor uw partner zou worden als u komt te overlijden? Is er dan recht op een
uitkering van de overheid? Is er een uitkering vanwege uw pensioenregeling? Of heeft u zelf iets geregeld? Wat uw situatie ook is, de
kans is groot dat er bij overlijden te weinig geld beschikbaar is.
Uitkering van de overheid?
Na overlijden is er in veel gevallen geen uitkering van de overheid.
Daarop is alleen recht als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar of meer dan 45% arbeidsongeschikt is. En áls er al een uitkering komt, is die laag: maximaal 70%
van het nettominimumloon. Bovendien wordt het inkomen van uw
partner gedeeltelijk in mindering gebracht op de uitkering. Verdient uw
partner meer dan modaal, dan is er zelfs helemaal geen uitkering.

Uitkering vanuit pensioenregeling?
Heeft u een pensioen via uw werkgever? Dan is er vaak ook een
nabestaandenvoorziening geregeld. Of dit voldoende is, is echter de
vraag. Dat kan bijvoorbeeld onvoldoende zijn als u van baan bent
gewisseld.

Zelf iets geregeld?
Misschien heeft u zelf een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.
Bijvoorbeeld om bij overlijden de hypotheek af te lossen. Maar wat
gebeurt er met uw overige vaste lasten, bijvoorbeeld van (extra) kinderopvang of huishoudelijke hulp?

Nabestaandenverzekering
Collectief
Een financiële aanvulling vanuit de
Nabestaandenverzekering Collectief is
dus in veel gevallen een welkome
aanvulling. Uw partner ontvangt na uw
overlijden dan maandelijks een vast
bedrag tot de AOW-leeftijd, ook als die
leeftijd straks verder opschuift.
Op jaarbasis is dit € 10.000,-,
€ 15.000,- of € 20.000,-. Dit is
afhankelijk van de gemaakte keuze.

Voordelen op een rij
Met de Nabestaandenverzekering Collectief profiteert u van diverse voordelen.
–– Er hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. U weet dus precies welk bedrag uw partner krijgt. De uitkering is vrij te
besteden*.
–– U hoeft niet medisch gekeurd te worden en ook geen gezondheidsverklaring in te vullen als u zich tijdig aanmeldt.
–– U profiteert van collectiviteitskorting, waardoor we u een aantrekkelijke premie kunnen bieden. Daarnaast wordt de
premiebetaling eenvoudig geregeld via uw salaris.
* Wel kan er erfbelasting verschuldigd zijn als de vrijstelling wordt overschreden. Deze bedraagt in 2020 voor partners € 661.328,- en voor kinderen
€ 20.946,-. Afhankelijk van uw overige vermogen kan er vermogensrendementsheffing verschuldigd zijn.

Praktijkvoorbeeld
Peter en Annet zijn getrouwd en hebben twee kinderen onder de 18. Peter verdient bruto € 35.000,- per jaar en Annet € 15.000,-.
Netto is dit in totaal ongeveer € 41.500,-.

Inkomen zónder deelname aan de Nabestaandenverzekering Collectief
Als Peter overlijdt, betekent dit voor Annet het volgende.
Bruto jaarinkomen Annet				

€ 15.000,-

Wettelijke Anw-uitkering tot het jongste kind 18 wordt				

€ 11.669,-

Totaal bruto				

€ 26.669,-

Dit is netto ongeveer € 22.700,- en betekent een inkomensachteruitgang van € 18.800,- op jaarbasis. Zodra het jongste kind 18
wordt, is het verschil nog veel groter. Want dan stopt de wettelijke Anw-uitkering.

Inkomen mét deelname aan de Nabestaandenverzekering Collectief
Peter neemt via zijn werkgever deel aan de Nabestaandenverzekering Collectief met een verzekerde jaarlijkse uitkering van
€ 20.000,-. Als Peter overlijdt, krijgt Annet dit bedrag ieder jaar netto uitgekeerd tot haar AOW-leeftijd. Zolang Annet hetzelfde blijft
verdienen en haar kinderen onder de 18 zijn, komt ze ongeveer op hetzelfde inkomen als voor zijn overlijden.

Netto €20.000,vanuit verzekering

Netto €41.500,-

Netto €22.700,-

Netto €22.700,-

Inkomen nu

Inkomen na overlijden zónder
verzekering

Inkomen na overlijden mét
verzekering

Meer weten?
Zelf rekenen?
Wilt u precies weten wat in úw geval de financiële gevolgen zijn van overlijden, zonder en met de verzekering? Wilt u zien welke
keuzes uw werkgever heeft gemaakt wat de dekking betreft? En wat die zekerheid kost? Maak dan gebruik van onze online calculator.
Vraag uw werkgever om de link. Wilt u naar aanleiding van de berekeningen in de calculator deelnemen aan de verzekering? Dan
kunt u dit ook direct en eenvoudig regelen via de calculator.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?
U bent verzekerd tot uw 68e. Treedt u uit dienst bij uw werkgever? Dan bent u niet meer verzekerd. Als u wilt, kunt u altijd stoppen met
de deelname. Daarvoor moet u zich afmelden via uw werkgever.

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als
kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan
het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan
iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en
mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.
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Uw adviseur

