
DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE 
VAN NEDERLAND!



Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het 

leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot 

deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in 

ons leven vroeg of laat minder plezierige dingen 

kunnen gebeuren. Overlijden is er daar één van 

en onvermijdelijk: het hoort net zo bij het leven 

als het leven zelf. Toch doet een sterfgeval ons 

telkens pijn, vooral als het gaat om mensen die 

ons dierbaar zijn. U moet er niet aan denken 

hen onverzorgd achter te moeten laten als u zelf 

overlijdt. Gelukkig kunt u die zorgen snel opzij 

zetten. Dit dankzij de Nationale HypotheekPas 

Overlijdensrisicoverzekering. Met de Nationale 

HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering hebt u 

een grote zorg minder. En kunt u doen waar het in 

het leven uiteindelijk om begonnen is: genieten, 

samen met de mensen waar u graag dichtbij bent.

NATIONALE HYPOTHEEKPAS 
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING



EEN VEILIG GEVOEL 
Met de Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor 

dat uw nabestaanden naast het persoonlijk verlies niet ook nog eens met 

zware fi nanciële lasten achterblijven. En die zijn er vaak genoeg: denk aan 

de kosten van een hypotheek, kinderopvang, studiekosten, vaste lasten, 

kredieten en andere fi nanciële verplichtingen. Treft u een goede regeling voor 

uw nabestaanden, dan wordt u beloond met een geruststellend en veilig 

gevoel. Voor de rest van uw leven! Er kunnen meer redenen zijn om een 

verzekering af te sluiten. Misschien wilt u een aanvulling op het nabestaanden-

pensioen. Of wellicht eist de bank een overlijdensrisicoverzekering, zodat na 

uw overlijden, uw (hypotheek)schulden kunnen worden afgelost. Ook dat is 

voor uw nabestaanden een geruststelling op zich. Maar het kan ook zijn dat 

u een extra ‘potje’ wilt creëren. Voor gezinshulp, bijvoorbeeld. U weet immers 

nooit… Bent u ondernemer met een compagnon? Dan is het goed om een 

verzekering af te sluiten voor het geval één van u overlijdt. Bijvoorbeeld als 

er een gezamenlijke hypotheek is afgesloten op een bedrijfspand, of om de 

mogelijkheid open te houden de erfgenamen uit te kunnen kopen. Zo houdt 

uw onderneming de benodigde fi nanciële armslag en laat u uw zakenpartner 

fi nancieel beschermd achter.



GEEN MEDISCHE KEURING 

Voor de Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering wordt geen 

medische keuring verlangd! U vult alleen de beknopte gezondheidsverkla-

ring op het aanvraagformulier in. Zijn er bijzonderheden, dan stellen we u 

tien aanvullende vragen. De gezondheidsverklaring leggen we voor aan onze 

geneeskundig adviseur, die adviseert bij de acceptatie van uw aanvraag. 

Natuurlijk worden alle medische gegevens vertrouwelijk behandeld, ook de 

informatie die de geneeskundig adviseur met uw toestemming opvraagt bij 

de behandelend arts. Juist doordat de Nationale HypotheekPas Overlijdens-

risicoverzekering nooit een medische keuring eist, is de acceptatie snel gere-

geld! De Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering hanteert zeer 

ruime keuringsgrenzen. Dat betekent dat we altijd ons best zullen doen 

om u te accepteren voor onze verzekering. Verzekeren moet immers voor 

iedereen zo toegankelijk mogelijk zijn! Het kan wel zo zijn dat wij u, door 

een bestaande medische aandoening, alleen kunnen accepteren tegen een 

verhoogde premie. We zullen u dan zo spoedig mogelijk informeren en 

uiteraard beslist u dan zelf of ons voorstel acceptabel is.



GENIETEN HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Zorgeloos kunnen genieten van het leven hoeft niet duur te zijn. De Nationale 

HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering is zelfs dé goedkoopste van 

Nederland. Gegarandeerd! De premie is afhankelijk van uw persoonlijke 

situatie en wensen. De looptijd van de verzekering kunt u zelf bepalen, van 

minimaal vijf tot maximaal 35 jaar. U kunt zich maximaal tot uw 75ste jaar 

verzekeren. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een looptijd tot aan uw 

65ste of tot op het moment dat de kinderen op eigen benen staan. Daarnaast 

bepaalt de uitkeringsvariant waarvoor u kiest voor een belangrijk deel de 

hoogte van de premie (gelijkblijvend kapitaal, lineair dalend kapitaal of 

annuïtair dalend kapitaal). Die varianten leggen we verderop uit. Ook de 

hoogte van het te verzekeren kapitaal en uw leeftijd spelen een rol. En dan 

is er nog iets: niet-rokers kunnen bij de Nationale HypotheekPas Overlijdens-

risicoverzekering rekenen op een aantrekkelijke korting op de premie!

PREMIEVOORBEELDEN

 Man, 30 jaar, niet-roker, kapitaal € 300.000 gelijkblijvend gedurende 35 jaar. 

Aanvangsstorting Aanvangsstorting Koopsom

€ 0,- €  4.000,- €  9.479,67

Maandpremie €  39,16 €  22,88 n.v.t.  

U betaalt gedurende de verzekering €  16.447,20 €  13.609,60 €  9.479,67

Korting ten opzichte van maandbetaling 17% 42%

 Vrouw, 27 jaar, niet-roker, kapitaal € 300.000 gelijkblijvend gedurende 35 jaar.

Aanvangsstorting Aanvangsstorting Koopsom

€ 0,- €  2.500,- €  5.750,99

Maandpremie €  23,88 €  13,75 n.v.t.  

U betaalt gedurende de verzekering €  10.029,60 €  8.275,00 €  5.750,99 

Korting ten opzichte van maandbetaling 17% 43%

15% KORTING TWEE LEVENS 
Indien u de verzekering op twee levens afsluit ontvangt u 15% korting! 

De premies telt u bij elkaar op en het totaal vermenigvuldigt u met 85%. 

De polis eindigt als één van beiden overlijdt.



PREMIE BLIJFT GELIJK
U kunt uw premie per maand of per jaar betalen. U kunt ook de premie in 

één keer, als koopsom, betalen. Dat is voor u het goedkoopste: Nationale 

HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering geeft in dat geval een aantrek-

kelijke korting. Veel mensen fi nancieren die koopsom direct mee met hun 

hypotheek. Bent u niet in staat de volledige koopsom in één keer te betalen, 

maar u wilt toch profi teren van de voordelen die betaling ineens met zich 

meebrengt, dan kunt u zelf ook een combinatie samenstellen tussen een 

deel ineens (de koopsom) en een deel tegen maand- of jaarbetaling. Zo kunt 

u ook met een lagere betaling ineens (de koopsom) toch profi teren van de 

voordelen die betaling ineens met zich meebrengt. 

Uw tussenpersoon kan u over de mogelijkheden uitstekend informeren. 

Hij of zij kan ook de premie voor u uitrekenen. De premie blijft overigens 

altijd gedurende de gehele looptijd gelijk.

PREMIEVOORBEELDEN

 Man, 40 jaar, niet-roker, kapitaal € 200.000 gelijkblijvend gedurende 25 jaar.

Aanvangsstorting Aanvangsstorting Koopsom

€ 0,- €  5.000,- €  8.345,42

Maandpremie €  41,56 €  17,02  n.v.t.  

U betaalt gedurende de verzekering €  12.468,00 €  10.106,00 €  8.345,42

Korting ten opzichte van maandbetaling 19% 33%

 Vrouw, 37 jaar, niet-roker, kapitaal € 200.000 gelijkblijvend gedurende 25 jaar.

Aanvangsstorting Aanvangsstorting Koopsom

€ 0,- €  2.500,- €  4.942,76

Maandpremie €  24,72 €  12,52 n.v.t.  

U betaalt gedurende de verzekering €  7.416,00 €  6.256,00 €  4.942,76

Korting ten opzichte van maandbetaling 16% 33%



IK WIL HET SNEL…
Wilt u snel verzekerd zijn of verlangt uw bank op korte termijn een 

overlijdensrisicoverzekering? Dat kan! Gemiddeld volgt onze acceptatie-

verklaring binnen twee dagen. 

Bovendien bent u met de Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverze-

kering al direct vanaf het moment dat wij het aanvraagformulier hebben 

ontvangen tot de ingangsdatum van de verzekering (dat is maximaal een 

periode van drie maanden) gratis verzekerd met een maximum overlijdens-

kapitaal van maar liefst € 265.000. Daar doen we niet moeilijk over. U bent 

volledig verzekerd bij overlijden indien het overlijden plaatsvindt door een 

ongeval. Ook indien het overlijden een gevolg is van een ziekte is er dekking, 

mits we de verzekering op basis van de opgegeven medische gegevens ook 

daadwerkelijk zouden hebben geaccepteerd.

HELDER EN DUIDELIJK
De Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering is bovendien helder 

en duidelijk. U geeft het bedrag aan dat uitgekeerd moet worden aan uw 

nabestaanden als u komt te overlijden. Daarvoor betaalt u premie: eenmalig 

(koopsom), per maand of per jaar. Ook een eenmalige premie (koopsom) in 

combinatie met maand- of jaarpremiebetaling is mogelijk. Geen addertjes 

onder het gras, geen kleine lettertjes. Overlijden is geen zaak om over in 

discussie te gaan. Afspraken worden nagekomen en het afgesproken bedrag 

wordt uitgekeerd. 



DE UITKERING: DRIE VARIANTEN
Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan uw nabestaanden 

wordt uitgekeerd, hebt u de keuze uit drie dekkings varianten. Uw tussen-

persoon kan u prima laten zien welke variant het beste bij uw situatie past. 

We zetten ze voor u op een rij: 

Gelijkblijvend kapitaal

U verzekert zich voor een vast bedrag, dat uw nabestaanden ontvangen na 

uw overlijden. Als u wilt dat uw nabestaanden na uw overlijden bijvoorbeeld 

€ 250.000 ontvangen, dan wordt ook dat bedrag uitgekeerd. Ongeacht het 

moment waarop het overlijden, uiteraard binnen de looptijd van de verzeke-

ring, heeft plaatsgevonden. Deze variant wordt vaak gekozen door mensen 

die een afl ossingsvrije, spaar- of beleggingshypotheek hebben afgesloten. 

De nabestaanden kunnen dan probleemloos (een deel van) de hypotheek-

schuld afl ossen. 

Lineair dalend kapitaal

Het kapitaal waarvoor u zich verzekert daalt in dit geval met een vast bedrag 

per jaar en staat aan het einde van de looptijd precies op nul. Dus hoe langer 

de verzekering loopt, des te lager het uit te keren bedrag wordt. U betaalt 

dan ook minder premie dan bij een gelijkblijvende of annuïtair dalende over-

lijdensrisicoverzekering.

Deze variant is vooral geschikt voor mensen die een vermogen aan het 

opbouwen zijn, dus sparen. Hoe meer tijd verstrijkt, des te hoger het spaar-

bedrag wordt waarmee bijvoorbeeld ook de hypotheek afgelost kan worden. 

Om er zeker van te zijn dat er na uw dood voldoende geld is om de als 

voorbeeld genoemde hypotheek af te lossen, moeten het uit te keren bedrag 

in de Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering én het gespaarde 

kapitaal op elk moment samen net zo hoog zijn als uw hypotheek op dat 

moment. 



Annuïtair dalend kapitaal

Bij een annuïtair dalende verzekering daalt het kapitaal dat u verzekert 

gedurende de looptijd met een bepaald percentage, meestal tussen de vier 

en acht procent. Dit betekent dat het kapitaal de eerste helft van de looptijd 

langzaam daalt, de tweede helft snel. Aan het einde van de looptijd staat 

het uit te keren kapitaal op nul. De premiehoogte is hierop afgestemd, zodat 

deze variant goedkoper is dan de variant waarbij het uit te keren kapitaal 

gedurende de gehele looptijd gelijk blijft: de gelijk blijvende Nationale 

HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering. 

Deze variant is geschikt voor mensen die hun nabestaanden willen 

beschermen voor de fi nanciële zorgen na hun overlijden, en die daarnaast 

bezig zijn een eigen kapitaal op te bouwen, te sparen. Ook wordt deze 

variant vaak gekozen door mensen met een hypotheek die op basis van 

annuïteiten wordt afgelost. Een annuïtair dalend kapitaal daalt de 

eerste helft van de looptijd minder snel dan een lineair dalend kapitaal. 

Bij annuïteiten wordt dus gewerkt met percentages, bij een lineair dalend 

kapitaal met vaste absolute bedragen. 



HOEVEEL VERZEKEREN? 
De hoogte van het kapitaal dat u na uw overlijden wilt laten uitkeren aan uw 

nabestaanden is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt 

hiervan een inschatting maken door uw vaste lasten, variabele lasten, even-

tuele reserveringen én de extra kosten voor uw nabestaanden ten gevolge 

van uw overlijden op een rijtje te zetten. U bekijkt dan in hoeverre het totaal 

aan kosten wordt gedekt door inkomsten. Vaak wordt dát bedrag verzekerd 

dat uw nabestaanden tekort komen als u overlijdt. Uw tussenpersoon kan 

u helpen dit te verzekeren kapitaal te bepalen. De Nationale HypotheekPas 

Overlijdensrisicoverzekering verzekert u voor een kapitaal van € 50.000 tot 

€ 500.000. Wilt u meer dan € 500.000 verzekeren? We maken dan graag voor 

u een offerte op maat. 

WE ZIJN FLEXIBEL
Verandert uw persoonlijke situatie? Dan kunt u de verzekering hierop aanpas-

sen. Zo kunt u het verzekerde kapitaal tussentijds verhogen of verlagen, 

de looptijd verkorten of verlengen, noem maar op. Niets in het leven is 

immers zeker. Wij zijn ervoor om, samen met u, zoveel mogelijk wél ‘zeker’ 

te maken!



LOOPTIJD EN LEEFTIJD
De looptijd van de Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering is 

minimaal vijf en maximaal 35 jaar. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan bij 

Nationale HypotheekPas een Nationale HypotheekPas Overlijdensrisicover-

zekering afsluiten. U kunt zich verzekeren voor uitkering van een kapitaal 

na uw overlijden totdat u de 75-jarige leeftijd heeft bereikt. 

Een voorbeeld: u bent 45 jaar en wilt nog een Nationale HypotheekPas 

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Geen probleem, de maximale looptijd 

die u kunt kiezen is dan 30 jaar: u bent dan immers 75 jaar. 



DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS 
OVERLIJDENSRISICO VERZEKERING IN ÉÉN OOGOPSLAG
•  Prima verzekering waarmee uw nabestaanden fi nancieel onbezorgd 

achterblijven.

• Uitstekend geschikt om uw zakelijke partner beschermd achter te laten.

• Dé goedkoopste van Nederland. Gegarandeerd!

•  Premiebetaling ineens (koopsom), per maand of per jaar. Ook deel koopsom 

in combinatie met maand- of jaarpremiebetaling mogelijk.

• Aantrekkelijke betalingskorting bij premiebetaling ineens (koopsom).

• Aantrekkelijke korting voor niet-rokers.

• Acceptatie via eenvoudige, beknopte gezondheidsverklaring.

• Géén huisartsenkeuring of andere medische keuring nodig.

• U bepaalt zelf het verzekerd kapitaal: van € 50.000 tot € 500.000.

• Verzekerd kapitaal > € 500.000: offerte op maat. 

•  Uitkering afhankelijk van de gekozen dekkingsvariant: gelijkblijvend 

kapitaal, lineair dalend kapitaal of annuïtair dalend kapitaal.

•  U kunt zich verzekeren voor uitkering van een kapitaal bij overlijden tot u 

75 jaar wordt. 

• Over de uitkering betaalt u geen inkomstenbelasting.

• U kunt de verzekering afsluiten vanaf 18 jaar en totdat u 70 jaar wordt.

• De looptijd van de verzekering is minimaal vijf en maximaal 35 jaar.

• De polisbedenktijd bedraagt 30 dagen.

•  Gratis dekking tijdens acceptatieperiode tot maximaal € 265.000 

verzekerd kapitaal.

•  Flexibele verzekering: verandert uw situatie, dan kunt u uw Nationale 

HypotheekPas Overlijdensrisicoverzekering hier eenvoudig op aanpassen. 

Nationale HypotheekPas

Postbus 4105, 5004 JC  Tilburg

T.  0900 - 2255 647

info@NationaleHypotheekPas.nl

www.nhp.nl  |  www.NationaleHypotheekPas.nl


