
Overlijdensrisicoverzekering



Je partner verliezen, zelf overlijden. 
Dat zijn nu eenmaal dingen in het leven 
die gebeuren. En die financiële gevolgen 
hebben, waar je niet aan moet denken. 

Nee, daar moet je wat aan doen. 
Dat kan gelukkig, met de 

Proteq Overlijdensrisicoverzekering.

Overlijdensrisico

Voor een lage premie zorgt u voor 
een financiële opvang voor uw 
nabestaanden.



1.   Wat biedt de Proteq Overlijdensrisicoverzekering?

2.   Wanneer keert de Proteq Overlijdensrisicoverzekering uit?

3.   Welke dekking moet ik kiezen?

4.  Is de hoogte van de premie afhankelijk van het 

 beroep dat ik heb?

5.   Wat is de looptijd van de verzekering?

6.  Moeten mijn partner of ik gekeurd worden?

7.  Moet ik meer premie betalen als ik rook?

8. Heeft de Proteq Overlijdensrisicoverzekering fiscale

 gevolgen?

9. Hoe sluit ik de verzekering af?

10.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Overlijdensrisico-

 verzekering?

11. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

       12.  Wie is Proteq?

Proteq bespaart het u
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De Proteq Overlijdensrisicoverzekering is een financieel vangnet. Voor een         

bescheiden premie per maand verzekert u zich van een uitkering ineens bij overlijden. 

Voor uzelf, of voor de achterblijvende partner. De uitkering is vrij te besteden.

Er wordt direct uitgekeerd wanneer u en/of uw partner overlijdt voor de einddatum 

van de verzekering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het door u gekozen          

verzekerde bedrag en wordt niet beïnvloed door andere uitkeringen ten gevolge van over-

lijden.

  2. Wanneer keert de Proteq Overlijdensrisicoverzekering uit?

  1. Wat biedt de Proteq Overlijdensrisicoverzekering?Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Korting

Betaal per jaar en 
krijg 5% korting.

De keuze voor de juiste polis is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. 

Daar houden we natuurlijk rekening mee. Proteq stuurt u graag een offerte die de moge-

lijkheden laat zien plus de bijbehorende premie. De premie blijft tijdens de looptijd van de 

verzekering gelijk (behalve als ú iets wijzigt). U kiest voor een verzekering voor uw partner, 

uzelf of beiden. 

  3. Welke dekking moet ik kiezen?

Nee. U betaalt dus niet meer premie als u een risicovol beroep heeft. 

     4. Is de hoogte van de premie afhankelijk van het beroep
  dat ik heb?



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Geen keuring

Geen medische 
keuring,het invullen 
van gezondheids-
vragen is voldoende.

De minimale looptijd is 5 jaar. U bepaalt zelf de einddatum van de verzekering 

- uiterlijk de eerste van de maand waarin de oudste verzekerde 65 jaar wordt. Tijdens de 

looptijd kunt u de Proteq Overlijdensrisicoverzekering aanpassen aan uw eigen wensen.   

U kunt het verzekerde bedrag en de looptijd wijzigen. Als u om welke reden dan ook de 

verzekering wilt beëindigen, dan kan dat ook op ieder moment.

  5. Wat is de looptijd van de verzekering?

De beslissing tot acceptatie, premiewijziging of afwijzing vindt plaats op basis van 

de door u ingevulde gezondheidsverklaring die bij het aanmeldingsformulier zit. U (of uw 

partner) hoeft dus nooit medisch gekeurd te worden.

  6. Moeten mijn partner of ik gekeurd worden?

Rokers lopen meer gezondheidsrisico’s. En dus betalen zij iets meer premie. Dat 

vinden we wel zo eerlijk.

  7. Moet ik meer premie betalen als ik rook?

De polis is binnen het huidige fiscale regime vrijgesteld. Dat wil zeggen dat u de 

polis niet hoeft op te geven aan de belastingdienst.

  8. Heeft de Proteq Overlijdensrisicoverzekering fiscale gevolgen?



• Lage premie
• Direct contact
• Prima voorwaarden
• 14 dagen bedenktijd
• Onderdeel SNS REAAL

Kies voor Proteq

De voordelen voor u op een rij:

• Keuzevrijheid in de hoogte van het uit te keren bedrag.

• Bij overlijden is er direct geld beschikbaar.

• Ook tijdens de looptijd kunt u de verzekering aanpassen.

• Uitkering staat los van eventuele andere uitkeringen.

• Geen medische keuring.

Onderteken het aanvraagformulier en stuur dit naar ons op. U ontvangt uw polis 

vrijblijvend 14 dagen op zicht. U kunt de polis later altijd wijzigen of aanvullen. 

       9. Hoe sluit ik de verzekering af?

    10. Wat zijn de voordelen van de Proteq Overlijdensrisico- 
  verzekering?



Proteq is 100% dochter van SNS REAAL
0900-0776

Proteq: Altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen 

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post en via de 

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke 

premie. 

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en niet 

gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u de 

voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen van 

Proteq kunt u natuurlijk even bellen: 0900 – 0776 (e 0,10 per minuut) of kijken op 

www.proteq.nl.

  12.  Wie is Proteq? 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Op internet: www.proteq.nl

• Telefonisch op: 0900 - 0776 (e 0,10 per minuut)

  11.    Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 
Proteq is een onderdeel van
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Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard 
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar  
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!


