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UITKERING BIJ OVERLIJDEN DOOR EEN ONGEVAL, VOORDAT DE VERZEKERING START.

U wilt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij FBTO. Bijvoorbeeld bij het kopen van een 
huis.  Of omdat u overstapt naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering en de oude al hebt 
opgezegd.  

Onze overlijdensrisicoverzekering heeft standaard een ‘voorlopige dekking’
Met de voorlopige dekking bent u al verzekerd voordat de verzekering start. U bent tijdens de 
periode van deze voorlopige dekking verzekerd als  de verzekerde overlijdt door een ongeval. 

Wat betaalt u voor de voorlopige dekking?
Niets. U betaalt voor de voorlopige dekking geen premie. 

Belangrijke informatie
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1. Wanneer start de voorlopige dekking? 4
2. Voor welke periode geldt de voorlopige dekking? 4
3. Wanneer stopt de voorlopige dekking? 4
4. Wanneer keren we uit? 4
5. Wat keren we uit? 4
6. Wat is de maximale uitkering? 4
7.  Wanneer keren we niet uit? 5
8. Mogen wij onderzoek doen naar de overlijdensoorzaak? 5
9. Wat gebeurt er met de overlijdensrisicoverzekering als de 
 voorlopige dekking uitkeert? 5

Inhoud
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1. Wanneer start de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking start als de verzekerde de gezondheidsverklaring heeft ingevuld 
en ingestuurd. 

2. Voor welke periode geldt de voorlopige dekking?
-  Tijdens de medische beoordeling
  De voorlopige dekking geldt voor de tijd die wij nodig hebben om de gezondheidsgegevens 

te beoordelen. Bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering stellen wij vragen over de 
gezondheid van de verzekerde (de persoon die u wilt verzekeren). De antwoorden op deze 
vragen beoordelen wij. Zo bepalen we of de verzekering kan starten. Soms vragen we om 
extra gegevens en kan het langer duren voordat de verzekering start. 

- Na medische beoordeling
  Kiest u er bij uw aanvraag voor om de verzekering in de toekomst te laten starten? En is 

de verzekerde al medisch goedgekeurd? Dan loopt de voorlopige dekking door tot de 
ingangsdatum van uw verzekering. 

Let op! de voorlopige dekking loopt maximaal 3 maanden. Als de ingangsdatum verder dan 
3 maanden in de toekomst ligt, is er in de tussentijd géén dekking. 

3. Wanneer stopt de voorlopige dekking?
- Als de verzekering start.
-  Als de verzekering niet doorgaat. Bijvoorbeeld als u de verzekering toch niet wilt. Of als wij u 

laten weten dat de verzekering niet door kan gaan.
-  Na 3 maanden. Ook als de verzekering dan nog niet is gestart. Bijvoorbeeld omdat de 

medische beoordeling langer duurt. Of als u ervoor koos om de verzekering verder in de 
toekomst te laten starten.

- Als de verzekerde overlijdt.

4. Wanneer keren we uit? 
Als de verzekerde overlijdt door een ongeval tijdens de looptijd van de voorlopige dekking. 
Met een ongeval bedoelen we een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis door oorzaken 
van buitenaf. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, verstikking, verdrinking, een bedrijfsongeval of 
een val. 

5. Wat keren we uit?
Het bedrag dat in de 1e maand zou zijn verzekerd. Het bedrag vindt u terug in het overzicht dat 
wij u geven bij uw aanvraag. 

6. Wat is de maximale uitkering?
De uitkering uit de voorlopige dekking is nooit meer dan € 300.000. Dit bedrag geldt per 
persoon. Als 1 persoon meer aanvragen doet, blijft het maximum van de voorlopige dekking
€ 300.000. 

https://www.fbto.nl/overlijdensrisicoverzekering/Paginas/gezondheidsverklaring.aspx
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7. Wanneer keren we niet uit?
- Als de verzekerde overlijdt door:
- een ziekte of (psychische) aandoening;
- voedselvergiftiging;
-  een operatie. We keren wel uit als operatie nodig was omdat de verzekerde een 

ongeval kreeg;
- een weddenschap of uitdaging; 
-  opzet, grove schuld of roekeloos gedrag van de verzekerde. Of van een andere 

belanghebbende, zoals de begunstigde;
- (een poging tot) zelfdoding;
- euthanasie;
- vrijwillige verminking;
- te veel gebruik van alcohol of drugs;
- te veel gebruik van medicijnen. Behalve als dat moest van de arts;
- een vechtpartij. Behalve als bewezen wordt dat de verzekerde zich alleen verdedigde; 
- oorlog, militaire acties of terrorisme. In Nederland of in het buitenland;
- een (gewelddadige) opstand. In Nederland of in het buitenland;
-  de gevolgen van een atoomongeluk. Zoals radioactieve straling na een ongeluk in 

een kerncentrale;
-  Bij fraude. Gaf u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie? Als wij op basis 

van de juiste informatie geen verzekering met u zouden sluiten, dan keren we niet uit. 

8. Mogen wij onderzoek doen naar de oorzaak van overlijden?
Ja. Voor we uitkeren, stellen we eerst vast of het overlijden ook echt door een ongeval komt. 
En door niets anders.

Soms heeft onze medisch adviseur meer informatie nodig van de huisarts of behandelend 
artsen van de verzekerde. Het gaat dan om alle informatie over ziekten, aandoeningen en 
klachten die verband kunnen hebben met het overlijden en/of het ongeval. 

De huisarts en behandelend artsen mogen ons niet zomaar deze informatie geven. Hiervoor 
hebben zij toestemming nodig van de verzekerde. De verzekerde  geeft deze toestemming bij 
het invullen van de gezondheidsverklaring op internet. 

9. Wat gebeurt er met de overlijdensrisicoverzekering als de voorlopige
 dekking tot uitkering komt?
De overlijdensrisicoverzekering gaat dan niet door.



De verzekeringsvoorwaarden geven de rechten en verplichtingen weer. Als u niet 
tevreden bent over de polis, heeft u de mogelijkheid de verzekeringsovereenkomst 
zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na ingangsdatum te beëindigen.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt u dit 
schriftelijk melden bij FBTO, afdeling Relatiebeheer, Postbus 318, 8901 BC 
Leeuwarden.

Meer weten? 
U kunt op ver schillende manieren extra informatie aanvragen of uw vraag stellen. 

Internet fbto.nl
E-mail info@fbto.nl
Telefoon (058) 234 56 78

FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 

08077009 , beide statutair gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en 

Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.

VD FBTO 16-16010159 18.10

http://www.fbto.nl
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