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Wanneer is een DVV 
Overlijdensverzekering  
interessant?

Een DVV Overlijdensverzekering is interessant voor 
iedereen wiens overlijden financiële gevolgen heeft voor de 
nabestaanden.

Deze groep beperkt zich zeker niet tot kostwinnaars met 
kinderen. Woon je bijvoorbeeld met je partner in een 
huurwoning, dan moet je partner na je overlijden de huur 
alleen betalen. En zelf wanneer je geen eigen inkomen hebt, 
kan een overlijdensverzekering zinvol zijn, bijvoorbeeld 
wanneer je partner na je overlijden extra kosten zal hebben 
voor een goede opvang van je kinderen.

VOORBEELDEN

Karim en Karlien (40 jaar) hebben 2 kinderen van 13 en 11 jaar. 
Ze verdienen goed hun boterham, maar hebben slechts een 
beperkte groepsverzekering. Als één van hen wegvalt kunnen 
ze dankzij hun schuldsaldoverzekering in hun woning blijven. 
Maar kinderen grootbrengen gaat gepaard met hoge kosten 
en dus beslissen ze om via een overlijdensverzekering elk 
gedurende 12 jaar een aanvullend kapitaal van € 80.000 
te verzekeren. Zo zijn zij gerust dat hun kinderen hun leven 
kunnen voortzetten wanneer zij er niet zouden kunnen zijn.  
Ze betalen hiervoor elk een premie van € 28 per maand*.

Isabel (38 jaar) is moeder van Elisa van 12 jaar die graag 
dierenarts wil worden. Isabel is alleen staand en huurt een 
appartement en heeft het financieel niet ruim. Isabel maakt 
zich zorgen of haar dochter haar studies kan afronden indien 
zij zou wegvallen. Haar groepsverzekering biedt een beperkte 
overlijdensdekking van € 40.000. Dit is niet genoeg om haar 
dochter tot het einde van haar studies te ondersteunen. 
Isabel kiest voor een bijkomende overlijdensverzekering met 
een kapitaal van € 60.000 en een looptijd van 11 jaar om de 
toekomst van haar dochter zeker te stellen. Ze betaalt hiervoor 
een premie van € 17 per maand*.

*Basispremie inclusief taks van 2% voor een niet-roker op 22/03/2022. Aan deze 
simulatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bescherm je gezin als je er niet meer bent

Uiteraard is het plan om gezond oud te worden. Helaas is dit niet altijd het geval. Mocht 
het ondenkbare zich voordoen, heeft dit directe financiële gevolgen voor je naasten. 
Hebben zij dan voldoende inkomsten om de dagelijkse kosten te blijven betalen? Denk 
bijvoorbeeld aan de kosten voor kinderopvang, de hogere studies van je kinderen, of aan 
de huur van je woning?

Een DVV Overlijdensverzekering maakt op zo’n moment een groot verschil voor je 
nabestaanden. Als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering krijgen ze een 
overlijdenskapitaal uitgekeerd. Dit helpt hen om hun leven na een moeilijke periode weer 
op te kunnen pakken.
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Hoe werkt een DVV Overlijdensverzekering?
Een DVV Overlijdensverzekering

• Zorgt voor de uitkering van een kapitaal indien je gedurende de looptijd van het contract overlijdt.
• Hiermee kunnen je nabestaande het wegvallen van je inkomen opvangen.
• Je kiest zelf het overlijdenskapitaal op basis van het bedrag dat je gezin nodig heeft.
• Je kiest zelf de looptijd van het contract.
• Je bepaalt zelf de begunstigde en kan je keuze op elk moment aanpassen.

Je kan ook samen met je partner een overlijdensverzekering afsluiten. Je kan daarbij kiezen voor een kruiselingse 
overlijdensverzekering. Dit kan voordelen hebben wanneer jij en je partner gescheiden vermogens hebben. In dit geval sluit 
je beiden apart een overlijdensverzekering af op het leven van de ander en betaal je elke premie uit je eigen vermogen. Op 
voorwaarde dat aan alle fiscale voorwaarden is voldaan, is de uitkering van het kapitaal vrij van erfbelasting.

Kenmerken van een 
overlijdensverzekering

• Je dierbaren zijn financieel beschermd.
• Je hebt gemoedsrust.
• Je kan een belastingvoordeel genieten als je het 

contract onderschrijft in het kader van lange termijn- 
of pensioensparen.

Aandachtspunten
• Sommige doodsoorzaken zijn uitgesloten, zoals 

zelfdoding in de loop van het 1e verzekeringsjaar en 
een overlijden als gevolg van het beoefenen van een 
extreme sport.

• Om van fiscaal voordeel te genieten dien je 
aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. De 
fiscale behandeling hangt af van je individuele 
omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. 
Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een 
premie moet je rekening houden met een taks op de 
uitkering.

Wil je je gezin nog beter 
beschermen?
Naast de hoofdwaarborg overlijden is het eveneens 
mogelijk om te kiezen voor aanvullende bescherming. 
Je kan kiezen voor de onderstaande aanvullende 
waarborgen:

“Overlijden door ongeval”:  de uitkering van een 
bijkomend kapitaal in geval van overlijden of volledige 
en blijvende invaliditeit van de verzekerde, wanneer dit 
veroorzaakt werd door een ongeval. 

“Invaliditeitsrisico”: tussenkomst in geval van 
tijdelijke of blijvende invaliditeit van de verzekerde in de 
volgende vorm(en).

• Premievrijstelling: premieterugbetaling van de 
premies van de hoofdwaarborg en de onderschreven 
aanvullende waarborgen bij tijdelijke invaliditeit 
en premievrijstelling in geval van een blijvende 
invaliditeit van de verzekerde.

• Rente: uitkering van een rente in geval van een 
tijdelijke of blijvende invaliditeit van de verzekerde. 
De invaliditeit kan fysiologisch of economisch zijn en 
volledig of partieel zijn.

• 1 op de 9 veertigjarige mannen en 1 op de 15 veertigjarige vrouwen halen de 65 niet.
• Een kind grootbrengen kost al snel meer dan € 170.000. Gaat je kind naar de kinderopvang of later op kot? Dan loopt 

dit bedrag snel verder op.
• Meer dan één op de twee gezinnen zou in financiële moeilijkheden komen bij een onverwacht overlijden.

Wist je dit?



We zorgen voor jou
Iedereen is anders en geen twee levens zijn gelijk. Daarom doen meer dan 1.000 DVV-consulenten er alles aan om goed 
voor je te zorgen. Dag na dag. Elke seconde van de week. Zij helpen je beslissen over je verzekeringen of adviseren je over 
de beleggingsverzekering die bij jou past. Vraag je DVV-consulent om een offerte of bezoek www.dvv.be

De DVV Overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht.

De Algemene voorwaarden, de informatiefiche en de limieten en uitsluitingen van de dekking van de DVV Overlijdensverzekering vind je op www.dvv.be/nl/verzekeringen/overlijden/ 
overlijdensverzekering/details of vraag het gewoon aan je DVV-consulent. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Vooraleer een 
contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten. Wij streven er elke dag naar om je de beste service te bieden en de verwachtingen van onze 
klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als je niet helemaal tevreden bent. Heb je een klacht, contacteer dan best eerst je DVV-consulent of je 
relatiebeheerder. Anders kan je ook contact opnemen met de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen om naar je te luisteren en om samen met je een oplossing te vinden. Indien geen 
oplossing gevonden wordt of het voor jou niet makkelijk is om je klacht te melden bij je contactpersoon, dan kan je rechtstreeks terecht bij de Klachtendienst van DVV verzekeringen, 
Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be. Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, 
de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be. Meer info op ombudsman-insurance.be/nl. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke 
procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.
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