
De Florius Overlijdensrisicoverzekering 
Zekerheid voor de nabestaanden



Het is net zo normaal als bijzonder: een huis 
waarin u thuis bent. En waar uw directe 
omgeving zich thuisvoelt. Zo’n plaats is  
de moeite van het beschermen waard.  
Mocht u of uw partner onverhoopt wegvallen, 
dan wilt u de financiële consequenties voor 
de achterblijver(s) beperkt houden.  
Met de Overlijdensrisicoverzekering  
van Florius blijven uw nabestaanden goed 
verzorgd achter. 
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Voordelig vangnet voor de nabestaanden
Een geruststellend gevoel

De voordelen van de Florius Overlijdensrisicoverzekering op een rij:

–  Scherpgeprijsd
–  Speciale korting voor niet-rokers
–  Af te stemmen op uw persoonlijke situatie
–  Keuze om uw premie per maand of per jaar te betalen
–  Geen opslag bij maandbetaling 

In deze brochure maakt u kennis met de Overlijdensrisicoverzekering van Florius. Geen vrolijk 
onderwerp. Maar de mogelijkheid bestaat nou eenmaal dat u of uw partner vroegtijdig komt 
te overlijden. In dat geval wilt u de nabestaanden goed verzorgd achterlaten. Het liefst in hun 
huidige woonsituatie. Hiervoor heeft Florius een zeer betaalbare oplossing ontwikkeld.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Florius Overlijdensrisicoverzekering? Raadpleeg een onafhankelijk adviseur bij u in de 
buurt! Bezoek onze website www.florius.nl en maak meteen een afspraak. 
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Zekerheid voor de achterblijvers
Scherpgeprijsde oplossing

Met de Florius Overlijdensrisicoverzekering blijven uw nabestaanden goed verzorgd achter 
na het overlijden van u of uw partner. Het financiële gat dat ontstaat door het wegvallen van 
inkomen, wordt gecompenseerd met een grote uitkering ineens. Hiermee kan de hypotheek 
geheel of gedeeltelijk worden afgelost of kan het inkomensverlies deels worden opgevangen.  

Voordelig op maat verzekerd
De Florius Overlijdensrisicoverzekering is een scherpgeprijsde verzekering met uitstekende voorwaarden. Als niet- 
roker krijgt u bovendien extra korting op de scherpe premies. U kunt de verzekering perfect afstemmen op uw 
persoonlijke situatie. Daarbij kunt u kiezen uit een gelijkblijvend of een dalend verzekerd bedrag. 

De premie is gedurende de hele looptijd gelijk. Bij een dalend verzekerd bedrag zijn de laatste 5 jaar van de verzeke-
ring premievrij! Samen met uw onafhankelijke adviseur kunt u bekijken welke variant het beste bij uw situatie past. 
Bereken nu uw premie op www.florius.nl/verzekeringen. 

De kenmerken van de Florius Overlijdensrisicoverzekering:  

 
–  Keuze uit een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
–  De premie is gedurende de hele looptijd gelijk
–  Bij een dalend verzekerd bedrag: de laatste 5 jaar premievrij
–  Looptijden variëren van �0 jaar tot �0 jaar
–  De minimum acceptatieleeftijd is �8 jaar
–  De maximum acceptatieleeftijd is 60 jaar
–  De maximale eindleeftijd is 70 jaar
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de Florius Overlijdensrisicoverzekering? Raadpleeg een onafhankelijk adviseur bij u in de 
buurt! Bezoek onze website www.florius.nl en maak meteen een afspraak. 

Voorbeelden verzekeringsmomenten
Het overwegen waard

Wanneer is het handig om de Florius Overlijdensrisicoverzekering te overwegen? We hebben 
hieronder een aantal situaties voor u op een rij gezet: 

U bent een starter
In deze situatie bent u van plan uw eerste huis te kopen of heeft u recentelijk uw eerste huis gekocht. Vooral 
wanneer u samenwoont, is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Starters maken vaak 
gebruik van hun maximale leencapaciteit, gebaseerd op een dubbel inkomen. Bij een onverhoopt overlijden van u 
of uw partner, krijgt de nabestaande vaak te maken met een terugval in het gezamenlijk inkomen. Met de Florius 
Overlijdensrisicoverzekering kunt u deze terugval opvangen.   

U overweegt uw hypotheek over te sluiten
Als u van plan bent uw hypotheek over te sluiten, dan streeft u waarschijnlijk naar lagere maandlasten. Door van 
hypotheekvorm te wisselen, kunt u voordeliger uit zijn. Het is echter mogelijk dat uw nieuwe hypotheek geen 
overlijdensrisicoverzekering bevat. In dat geval raadt Florius u aan om een losse overlijdensrisicoverzekering af te 
sluiten. Hiervoor hebben we uitstekende, scherpgeprijsde oplossingen. Zo blijft u profiteren van lagere maand- 
lasten. Daarbij kunt u het verzekerde bedrag meteen afstemmen op uw nieuwe situatie. 

U verhuist naar uw volgende koopwoning 
Heeft u een nieuwe woning gekocht en verhuist uw bestaande hypotheek mee? Een mooi moment om te checken 
of uw overlijdensrisicoverzekering nog voldoende zekerheid biedt. Immers, in veel gevallen wordt de bestaande 
hypotheek aangevuld met een aflossingsvrije hypotheek. Deze vorm kent geen overlijdensrisicoverzekering. Om dit 
financiële risico af te dekken, kan Florius u uitstekend van dienst zijn. Met een scherpgeprijsde, aanvullende over-
lijdensrisicoverzekering bent u weer volledig verzekerd. 



Wilt u meer weten?
Alle informatie binnen handbereik

Voor meer informatie over Florius en onze verzekeringen: 
–  Bezoek onze website www.florius.nl
–   Raadpleeg uw adviseur. Vraag een adviesgesprek aan op  

www.florius.nl/advies
–   Bel met onze afdeling Verzekeringen op nummer 033 750 46 50, 

geopend op maandag van 8.30 uur tot 21.00 uur en  
op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur

Wie zijn wij?
Florius is een van de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekkers  
van Nederland. Met meer dan 60 jaar ervaring. We zijn betrouwbaar,  
betrokken en prijsbewust. Florius is een handelsnaam van  
ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. en is ontstaan uit Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten N.V. Naast hypotheken biedt Florius  
ook andere woongerelateerde financiële producten zoals een Opstal- 
verzekering en een Inboedelverzekering. 

Florius is een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. gevestigd te (3824 MX) Amersfoort, aan de  
Ruimtevaart 24 (tel. 0900-1828). Dit verzekeringsproduct wordt u aangeboden door ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. 
als gevolmachtigde van ABN AMRO Levensverzekering N.V..

ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. kan optreden als aanbieder van hypothecaire leningen en als bemiddelaar in  
verzekeringsproducten en kredietproducten. Verder kan ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. optreden als aanbieder  
en/of uitvoerder van effectendiensten. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. is opgenomen in het register van de  
Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Florius is betrokken bij haar klanten. Dit blijkt uit het Noodfonds waaruit klanten in speciale gevallen onder bepaalde  
voorwaarden ondersteuning kunnen krijgen als ze buiten hun schuld om in financiële moeilijkheden komen.

Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. en de geschilleninstanties waarbij  
ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. is aangesloten vindt u op onze site (www.florius.nl). 

Contactgegevens: Florius, Postbus 1700, 3800 BS Amersfoort, Handelsregister KvK Amersfoort, nr. 08024285,  
www.florius.nl

© ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Wijzigingen voorbehouden.



FL0702-0307

Postbus 1700
3800 BS  Amersfoort

T  0900 18 28 (€ 0,10/min)
www.florius.nl  


