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Geen extra financiële zorgen voor  
uw nabestaanden

Nadenken over het einde van het leven is niet prettig, maar wel belangrijk. Als 
u komt te overlijden, heeft dat namelijk niet alleen emotionele gevolgen. Ook 
financieel gezien komt er veel op uw nabestaanden af. Uw overlijden kan een 
forse verlaging betekenen van het inkomen van uw partner of gezin. Voor 
zo’n inkomensverandering vindt u bij Fortis ASR een verzekering met ruime 
mogelijkheden die u kunt inrichten zoals u dat wilt: de Risicoverzekering. Met 
deze verzekering ondervangt u de financiële gevolgen voor uw nabestaanden. 

Voordelen van de Fortis ASR Risicoverzekering
• Keuze uit verschillende, flexibele dekkingsvarianten
• Volledig af te stemmen op uw wensen

Risicoverzekering
De hypotheek of huur van uw woning, de kosten van de school
van uw kinderen, de financiering van uw auto; wanneer u komt  
te overlijden, draait het financiële leven van uw gezin gewoon door. 
Zeker als u kostwinner was, kan dat problemen opleveren voor uw 
partner en kinderen. Natuurlijk is er de Algemene 
Nabestaandenwet (Anw), maar veel mensen komen niet in 
 aanmerking voor een uitkering. Bovendien volstaat een Anw-
uitkering lang niet altijd. Met de flexibele Risicoverzekering van 
Fortis ASR vangt u de financiële gevolgen van uw overlijden wél 
op. Deze verzekering keert een bedrag uit aan uw partner of 
een andere nabestaande als u overlijdt. Hoe hoog dat bedrag 
is, bepaalt u zelf. Door de uitgebreide mogelijkheden kunt u de 
verzekering helemaal afstemmen op uw persoonlijke wensen en 
situatie. Zo voorkomt u dat uw gezin na uw overlijden in finan-
ciële problemen komt.

Let op
De in deze brochure verstrekte informatie is gebaseerd op 
de wet- en regelgeving, zoals deze van kracht was op het 
moment dat deze brochure werd gepubliceerd. Fortis ASR 
Levensverzekering N.V. is niet aansprakelijk voor de directe 
of indirecte schade die voortvloeit uit daarna veranderende 
wet- en regelgeving.

Financiële zorg voor uw nabestaanden
De Risicoverzekering is verkrijgbaar in vele soorten en maten. 
Zo kunt u kiezen voor:
• Eenmalige of periodieke uitkering
• Een gelijkblijvend, stijgend of dalend verzekerd bedrag
• Verzekering van alleen uzelf of ook van uw partner
• Vrijstelling van premiebetaling als u arbeidsongeschikt raakt

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Welke verzekeringen passen het best bij uw omstandigheden? 
Uw tussenpersoon helpt u graag om de juiste keuze te maken. 
Samen selecteert u de Risicoverzekering die in uw situatie de 
beste dekking biedt en aan al uw wensen voldoet.
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net als haar 
moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten de zekerheid dat 
zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen met onafhankelijke inter-
mediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. Die samenwerking levert 
tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn persoonlijke 
situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl55
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Uw tussenpersoon:Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Levensverzekering N.V., KvK 30000847, heeft een 
vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12000396. Zij kan optreden als aanbieder van levens-
verzekeringen. Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR
kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


