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Overlijdensrisicoverzekering
De 5 voordelen
van Woonfonds

1
2
3

99% van de aanvragen
wordt geaccepteerd

✓

 innen 1 uur heeft u voor uw klant via HDN
B
een polis en statusupdates medisch traject.

Hoge acceptatiegrens, praktisch digitaal
proces en indien gewenst persoonlijk contact.

Risicodrager is Achmea. Nederlands meest
vertrouwde verzekeraar waar Woonfonds ook
onderdeel van is.

4

Scherpe (aanvangs)premie door maandelijkse
leeftijdsafhankelijke risicopremie. Ook zéér
interessant voor de hogere verzekerde
bedragen.

5

Buiten Achmea gesloten dekkingen worden
niet meegenomen bij het vaststellen van de
keuringsgrenzen.
woonfonds.net/overlijdensrisicoverzekering

Uw klant vult online de
gezondheidsverklaring in

FASE 1

wordt direct
✓geaccepteerd

30%
wordt
beoordeeld

FASE 2

✓

70%

wordt na
beoordeling van
het medisch
dossier alsnog
geaccepteerd

15%

gaat het medisch
acceptatietraject in

15%

wordt niet
✗ 1%
geaccepteerd

FASE 3

✓

3%
wordt
geaccepteerd
met een
premieopslag
11% wordt
geaccepteerd onder
normale voorwaarden

U krijgt via HDN automatisch statusupdates over
onder andere het medisch traject.

Keuringsgrenzen overlijdensrisicoverzekering
Jonger dan 45 jaar
bij verzekerd bedrag
meer dan € 500.000
is een medische
keuring nodig

Jonger dan 45 jaar
bij verzekerd bedrag
meer dan € 750.000
is een uitgebreide
medische keuring
nodig

45 jaar of ouder
bij verzekerd bedrag
meer dan € 250.000
is een medische
keuring nodig

45 jaar of ouder
bij verzekerd bedrag
meer dan € 750.000
is een uitgebreide
medische keuring
nodig

Klanten verdienen ook bij een ORV een advies op maat
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Goed om te weten

Meer informatie
Wilt u meer informatie of een gemakkelijke

✔ Vooraf vastgestelde maandelijkse premies

berekening maken?

(géén en-bloc).
woonfonds.net/overlijdensrisicoverzekering

✔ 1 verzekerde per polis, minimale leeftijd 15 jaar,
maximale leeftijd 75 jaar.

Contactgegevens Woonfonds
Telefoon 013-461 20 26

✔ Voorlopige dekking € 300.000 maximaal

Mail woonfonds.orv@achmea.nl

90 dagen vanaf invullen gezondheidsverklaring.
Contactgegevens Medische Dienst

✔ Gecombineerde dekking mogelijk, annuïtair,
lineair dalend en gelijkblijvend.

Telefoon 013-462 30 12
Mail gezondheid@woonfonds.nl
	Postadres Woonfonds

✔ Minimaal € 10.000 en maximaal € 2.000.000 te
verzekeren.

TSA00/ECM Medisch Geheim
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

✔ Geen premiereserve en dus flexibel om
dagelijks te wijzigen of op te zeggen.

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V., K.vK. 08077009, geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten. Ondanks de grote zorgvuldigheid die wij in acht nemen, kan
Woonfonds Hypotheken geen aansprakelijkheid erkennen als er onjuistheden in
deze productkaart staan. Wij actualiseren onze productkaarten regelmatig; de
nieuwe productkaarten komen in dat geval in plaats van de oude productkaarten.

