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Quantum in Nederland



De Quantum Groep is actief in bijna heel 
Europa. Ons hoofdkantoor op het gebied 
van levensverzekeringen bevindt zich in 
Liechtenstein. Liechtenstein is een moderne 
Europese staat, die vanwege de geografi sche 
ligging in het hart van Europa en vanwege 
de moderne juridische en economische 
randvoorwaarden precies over de ideale 
voorwaarden voor een businesscentrum 
beschikt. Liechtenstein is lid van de Europese 
Economische Ruimte en heeft een douane-unie 
met Zwitserland, wat voor in Liechtenstein 
gevestigde ondernemingen de economische 
toegang naar de EU en naar Zwitserland 
mogelijk maakt. Dit betekent dat Quantum 
ook in Nederland handelt volgens de strenge 
Europese wetgeving. 

In Nederland mag niet iedereen zomaar 
fi nanciële diensten aanbieden. Hiervoor is 
een vergunning van De Nederlandsche Bank 
(DNB) nodig. Die wordt alleen gegeven als 
de onderneming, die de fi nanciële dienst 
aanbiedt, fi nancieel gezond (solvabel) is en 
voldoet aan voorwaarden voor integer bestuur. 

Quantum mag als buitenlandse verzekeraar 
haar verzekeringsproducten in Nederland 
aanbieden. Dit mag zij doen op basis van een 
vergunning verkregen in een ander EU-land. 
Quantum staat niet onder toezicht van DNB 
maar van de Financiële Markt Autoriteit (FMA) 
te Liechtenstein. Dit is mogelijk omdat het 
toezicht in de Europese Unie volgens Europese 
verzekeringsrichtlijnen is opgezet en dus 
in ieder land vrijwel gelijk is. Quantum is 
toegelaten door DNB op de Nederlandse markt. 
Naast DNB is er nog een fi nanciële 
toezichthouder, de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). Deze houdt toezicht op de 
manier waarop fi nanciële instellingen met hun 
klanten omgaan. Quantum is opgenomen in het 
AFM register. 

In Nederland is Quantum een exclusief 
handelspartnerschap aangegaan met T@F.
T@F brengt de door Quantum, in opdracht 
van T@F ontwikkelde, T@F Leven overlijdens-
riscioverzekering op de Nederlandse markt. 

Quantum in Nederland



T@F Leven in één oogopslag

Soort verzekering Overlijdensrisicoverzekering op één leven

Eisen inkomen of vermogen Geen eisen

Premiehoogte Eenvoudig te berekenen

Premievergelijking Eén van de goedkoopste van Nederland

Premie Gelijkblijvend

Premiebetaling Ineens (koopsom)

Per maand

Per jaar

Combinatie deel koopsom en rest maand- 

of jaarpremiebetaling

Premiekorting Bij premiebetaling ineens (koopsom)

Voor niet-rokers

Gezondheidsverklaring Eenvoudig en beknopt

Keuring Géén huisartsenkeuring of medische keuring nodig

Keuringsgrens Geen

Minimaal verzekerd kapitaal € 50.000

Maximaal verzekerd kapitaal € 500.000. Daarboven offerte op maat.

Dekkingsvarianten uitkering Gelijkblijvend verzekerd kapitaal

Lineair dalend verzekerd kapitaal

Annuïtair dalend verzekerd kapitaal

Minimale leeftijd afsluiten verzekering 18 jaar

Maximale leeftijd afsluiten verzekering 70 jaar

Maximale leeftijd uitkering 75 jaar

Minimale looptijd verzekering 5 jaar

Maximale looptijd verzekering 35 jaar

Verpanding Is mogelijk

Voorlopige dekking *) Gratis dekking tijdens acceptatieperiode tot maximaal 

€ 265.000 verzekerd kapitaal. 

Zie ook *) voor voorlopige dekking bij verpanding t.b.v. 

hypotheek.

Wachttijd acceptatie Volgt gemiddeld binnen twee werkdagen

Tussentijdse wijzigingen Hoge mate van fl exibiliteit. Onder andere het verzekerd 

kapitaal en de looptijd zijn tussentijds te wijzigen.

Combinatie mogelijk met T@F Maandlastbeschermer of het 

T@F Zelfstandigenplan

*) VOORLOPIGE DEKKING

Op de voorlopige dekking zijn de polisvoorwaarden van T@F Leven van toepassing. Hierin staat onder andere dat zodra 
T@F het aanvraagformulier voor de T@F Leven overlijdensrisicoverzekering heeft ontvangen de voorlopige dekking tot 
maximaal € 265.000 ingaat. Deze voorlopige dekking is alleen geldig als de verzekerde overlijdt als het directe en 
uitsluitende gevolg van een ongeval of als op basis van de beknopte gezondheidsverklaring op het aanvraagformulier blijkt 
dat verzekerde over een goede gezondheid bezit. Dan is overlijden als het directe en uitsluitende gevolg van een ziekte 
ook gedekt. De voorlopige dekking duurt maximaal 90 dagen. De voorlopige dekking eindigt in elk geval direct op het 
moment dat T@F Leven de verzekeringsnemer in kennis heeft gesteld de verzekering niet te accepteren. 
Vanaf het moment dat de verzekering is ingegaan, is de dekking gelijk aan het verzekerde kapitaal.



T@F Leven

In Nederland geven wij alle vertrouwen aan onze gewaardeerde partner T@F Leven. 
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