
Vrijwillige financiële bijsluiter 
T@F Maandlastbeschermer



Over de financiële bijsluiter
Voor producten als de T@F Maandlastbeschermer is een financiële bijsluiter niet verplicht. We geven u toch

graag vrijwillig en compleet inzicht in ons product, zodat u de T@F Maandlastbeschermer optimaal kunt 

vergelijken met andere, soortgelijke producten.

Deze bijsluiter is met de grootste zorg samengesteld. Voor de exacte en actueel geldende condities verwijzen

we u naar de polisvoorwaarden en raden u aan deze zorgvuldig door te nemen.

Wat houdt de T@F Maandlastbeschermer in?
Dit verzekeringsproduct is geschikt voor huurders en huiseigenaren, voor werknemers en zelfstandigen die minimaal 

16 uur per week werken. De T@F Maandlastbeschermer is bedoeld ter verzekering van aantoonbare, vaste maandlasten

waaraan een privaatrechtelijke overeenkomst ten grondslag ligt. Denk daarbij aan onder meer huur of hypotheeklasten,

verzekeringspremies, energierekening, telefoonrekening, kredieten etc. De T@F Maandlastbeschermer zorgt ervoor dat 

uw maandelijkse lasten gedekt zijn in geval van inkomensterugval door ziekte, ongeval of onvrijwillige werkloosheid.

VERGELIJKING

Bij de meeste andere aanbieders is het alleen mogelijk bruto hypotheeklasten te verzekeren.

Acceptatie
Bij het afsluiten is géén gezondheidsverklaring nodig. U wordt voor de T@F Maandlastbeschermer altijd geaccepteerd.

BELANGRIJK: U heeft geen recht op uitkering voor ziekten of aandoeningen waarvoor u uw huisarts of een specialist 

hebt geraadpleegd of waarvan u op de hoogte was of had kunnen zijn in de 12 maanden voor de ingangsdatum van de

T@F Maandlastbeschermer. Bij onvrijwillige werkloosheid heeft u geen recht op uitkering als u wist dat, op het moment

van afsluiten, bij uw werkgever ontslagen konden of zouden vallen of een faillissement dreigde.

VERGELIJKING

De meeste andere aanbieders kennen een tijdrovend en ingewikkeld acceptatiebeleid, waarin per aandoening wordt 

bekeken of uitsluiten noodzakelijk is. Ook hanteren andere aanbieders een lange uitsluitingsperiode voorafgaand aan de

ingangsdatum van de polis. Ziektes en aandoeningen die u in deze periode (al) had worden dan gedurende de looptijd

van de verzekering uitgesloten. Bij T@F is deze uitsluitingsperiode slechts 12 maanden.



Looptijd, dekking, wachttijd
U kunt de T@F Maandlastbeschermer afsluiten voor een looptijd van 5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar. U kunt kiezen voor een

wachttijd van 30 dagen of 365 dagen. De T@F Maandlastbeschermer kan worden afgesloten voor het dekken van de

maandlasten bij ziekte/ongeval of bij ziekte/ongeval én onvrijwillige werkloosheid.

EXTRA: Bij T@F loopt een uitkering door, zelfs al is de looptijd van de polis verstreken! Als u minimaal 30 dagen voor de

einddatum van de verzekering ziek wordt of een ongeval krijgt, heeft u toch nog recht op maximaal 60 maanden uitkering.

Wordt u minstens 60 dagen voor de einddatum van de verzekering volledig werkloos, dan heeft u toch nog recht op 

maximaal 12 maanden uitkering.

VERGELIJKING

Sommige andere aanbieders hebben alleen verzekeringen met korte looptijden van 5 of 10 jaar. Bij andere kunt u de

looptijd zelf bepalen maar zij stoppen de uitkering op de einddatum van de verzekering. Bij de T@F Maandlastbeschermer

combineert u een lange looptijd mét aanvullend een uitloopperiode.

Hoogte van uitkering en uitkeringsduur
U kunt uw maandlasten voor minimaal 125 euro en maximaal 2.000 euro verzekeren. Het verzekerde maandbedrag kan

tussentijds worden gewijzigd. Het verzekerde maandbedrag mag niet hoger zijn dan het totaal van de aantoonbare

maandlasten van bijvoorbeeld hypotheek of huur, verzekeringen, energie, telefoon, kredieten etc.

De hoogte van de uitkering is gelijk aan het verzekerd maandbedrag, vermenigvuldigd met elke aaneengesloten periode

van 30 dagen. 

Bij ziekte of ongeval is de maximale uitkeringsduur 60 perioden van 30 dagen per claim, dus 60 maanden (vijf jaar). 

Bij onvrijwillige volledige werkloosheid keren wij maximaal 24 maal het verzekerd maandbedrag uit. Daarbij geldt dat per

claim maximaal 12 maal het verzekerd maandbedrag kan worden uitgekeerd.

EXTRA: Als u volledig onvrijwillig werkloos bent geworden en u gaat weer werken maar minder dan 16 uur per week, dan

blijft het recht op een uitkering bestaan. U ontvangt in dat geval een uitkering naar rato van het aantal uren dat u niet

werkt. Gaat u weer werken maar raakt u binnen 3 maanden opnieuw volledig en onvrijwillig werkloos, dan zetten wij de

uitkering op grond van de vorige claim voort. Dit geldt zolang de uitkeringsduur van 12 maanden voor deze claim nog niet

is verstreken.

Voor alle uitkeringen samen keert T@F maximaal 168.000 euro uit per polis.

VERGELIJKING

Bij de meeste andere aanbieders stopt de uitkering als u weer aan het werk gaat, ook al is het maar voor een paar uur. 

Bij T@F niet! Daarnaast kent de T@F Maandlastbeschermer de hoogste maximale uitkering per polis in de markt.



Recht op uitkering
Bij ziekte/ongeval

U heeft recht op uitkering bij ziekte of een ongeval indien:

• de ziekte of het letsel door ongeval begint tijdens de looptijd van de verzekering, doch minimaal 30 dagen na de 

ingangsdatum van de verzekering en minimaal 30 dagen voor de einddatum van de verzekering. Let op: uw uitkering 

blijft maximaal 5 jaar doorlopen na de einddatum van de verzekering.

• u geheel of gedeeltelijk niet kunt werken door de ziekte of door het ongeval.

• u onder medische behandeling bent voor de geclaimde ziekte/geclaimde combinatie van ziekten of het lichamelijk letsel 

veroorzaakt door een ongeval.

• de door u geclaimde ziekte of het door het ongeval veroorzaakte lichamelijk letsel medisch objectiveerbaar is. Bij de 

beoordeling van uw ziekteclaim wordt gebruik gemaakt van geneeskundig adviseurs die staan ingeschreven in het 

register van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAV.

• u voor psychiatrische aandoeningen, mentale inzinkingen, overspannenheid, stress of stressgerelateerde aandoeningen 

onder behandeling staat van een psycholoog of psychiater.

• u na een periode van ziekte op arbeidstherapeutische basis uw werkzaamheden (gedeeltelijk) hervat. Dan blijft het recht 

op een uitkering bestaan.

• u uw eigen arbeid niet kunt verrichten. Bij een wachttijd van 30 dagen wordt de eerste twee jaar van uw ziekte bekeken 

of u uw eigen werkzaamheden in zijn geheel of gedeeltelijk kunt verrichten. Bij een wachttijd van 365 dagen is dat het 

jaar na uw wachttijd. Daarna zal worden gekeken of u werkzaamheden kunt verrichten waartoe u gezien uw ervaring, 

opleiding en capaciteiten in staat bent (passende arbeid).

• u na de vorige claim wegens ziekte/ongeval minimaal 180 dagen volledig en aaneengesloten heeft gewerkt als het gaat 

om dezelfde ziekte of aandoening of minimaal 30 dagen volledig en aaneengesloten heeft gewerkt als het gaat om een 

andere ziekte of aandoening. Dan kunt u weer een nieuwe claim indienen.

Voor alle overige condities: zie de polisvoorwaarden. 

VERGELIJKING

U ontvangt bij ziekte/ongeval bij T@F altijd 100% van het verzekerde bedrag. Ook al kunt u uw werk gedeeltelijk verrichten.

De meeste andere aanbieders hanteren strenge voorwaarden bij psychiatrische aandoeningen, mentale inzinkingen, 

overspannenheid, stress of stressgerelateerde aandoeningen. Bij T@F geldt alléén de voorwaarde dat u onder behandeling

moet zijn van een psycholoog of psychiater.

Een aantal aanbieders keert slechts uit bij een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid, dat wordt bepaald door het

UWV. Door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die de WAO vervangt, zijn zulke verzekeringen

nog minder waardevol! De kans dát u daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt namelijk steeds kleiner,

evenals de mate waarin! T@F kijkt niet naar arbeidsongeschiktheid maar naar ziekte. Veranderingen in de wetgeving hebben

dan ook geen invloed op de waarde van uw polis. Bij ziekte wordt u door onafhankelijke medische adviseurs gekeurd.

Bij T@F spreken we van eigen arbeid en na een bepaalde periode van passende arbeid, en niet van gangbare arbeid zoals

sommige andere aanbieders en het UWV doen. Bij gangbare arbeid wordt er geen rekening gehouden met uw opleidings-

niveau of werkervaring. Daar kijkt T@F dus wel naar.



Bij werkloosheid

U heeft recht op een uitkering bij werkloosheid indien:

• u minstens 90 dagen na de ingangsdatum van de verzekering onvrijwillig en volledig werkloos bent geworden.

• u een werkloosheidsuitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet of een hieruit voortvloeiende wettelijke 

regeling (bijv. een kortdurende WW uitkering).

• u, voordat u voor de eerste maal werkloos werd, een periode van minimaal 12 maanden onafgebroken in 

dienstbetrekking heeft gewerkt.

• u minimaal 30 dagen aaneengesloten en volledig werkloos bent geweest, vanaf de datum van toekenning van 

de werkloosheidsuitkering.

• een periode van 60 dagen van volledige werkloosheid (gerekend vanaf de toekenningsdatum van de 

werkloosheidsuitkering) valt voor de einddatum van de verzekering.

• u tijdens de periode van werkloosheid in Nederland beschikbaar bent om werk te zoeken en te aanvaarden.

• u, indien u eerder een claim wegens werkloosheid heeft ingediend, minstens 180 dagen volledig en aaneengesloten 

heeft gewerkt wanneer u een nieuwe claim indient.

• u weer voor 16 uur of meer gaat werken maar binnen 3 maanden opnieuw volledig en onvrijwillig werkloos raakt. 

Dan zetten wij de uitkering op grond van de vorige claim voort.

Voor alle overige condities: zie de polisvoorwaarden.

VERGELIJKING

T@F hanteert een beperkte termijn voor eigen risico van slechts 90 dagen bij onvrijwillige werkloosheid. Dit betekent dat

u al na 90 dagen na de ingangsdatum van de polis recht heeft op een uitkering. Bij de meeste andere aanbieders is de

eigen risico termijn 180 dagen, tweemaal zo lang dus.

Andere aanbieders stellen bij tijdelijke contracten als voorwaarde een minimum aantal maanden dat u gewerkt dient te

hebben bij uw huidige werkgever. Dit geldt bij T@F niet. Er zijn ook aanbieders waar u alléén uitbetaald krijgt als u een

contract voor onbepaalde tijd heeft; ook dat geldt bij T@F niet.



Premie, financiële verplichtingen, opzegtermijn en inkomstenbelasting
Voor de premie- en koopsomtabel verwijzen we naar de brochure en polisvoorwaarden van de T@F Maandlastbeschermer.

U kunt de premie in één keer betalen of per maand. Bij maandelijkse betaling wordt de premie, met een door u afgegeven

machtiging, per maand achteraf automatisch rond de 1ste van elke maand van uw rekening afgeschreven. De koopsom-

premie (het bedrag bij betaling in één keer) voor deze verzekering dient door de verzekeringnemer bij vooruitbetaling te

worden voldaan aan de verzekeraar.

BELANGRIJK: Kiest u voor de maandpremie, dan gaat de verzekering in op de datum die u heeft ingevuld op het aan-

vraagformulier. Betaalt u de koopsompremie, dan is de ingangsdatum van de verzekering de eerste van de maand die volgt

op de maand waarin de verzekeraar/administrateur de koopsom heeft ontvangen.

In geval van betaling via maandpremies kunnen verzekeraar en verzekerde de verzekering schriftelijk opzeggen met een

opzegtermijn van 1 maand vanaf de eerste dag van iedere maand.

Verzekeraar en verzekerde kunnen de verzekering bij koopsompremie schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 

1 jaar vanaf de eerste dag van elk jaar. De hoogte van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de termijn, in jaren

nauwkeurig, waarover de verzekeraar geen risico loopt of heeft gelopen. Van het op deze manier berekende bedrag wordt

50% terugbetaald aan verzekerde.

Heeft u een uitkering ontvangen, dan heeft u geen recht meer op premierestitutie van de koopsom. Ook vindt geen 

terugbetaling plaats als het terug te betalen bedrag minder dan 50 euro bedraagt.

Zolang u een uitkering van ons ontvangt, kunnen wij de verzekering niet opzeggen.

Het ziektedeel van de koopsom of premie is aftrekbaar van de belasting; uw uitkering is dan belast. U kunt ook kiezen om

het ziektedeel van de premie of koopsom niet fiscaal in Box 1 te verrekenen; dan zijn ook uw uitkeringen onbelast en krijgt

u ze netto uitbetaald. Wat het voordeligste is hangt af van uw persoonlijke situatie.

BELANGRIJK: Laat u het ziektedeel van de koopsom fiscaal verrekenen in Box 1, dan kunt u de polis niet tussentijds 

stopzetten en ontvangt u dus ook geen premierestitutie. U heeft immers belastingvoordeel genoten.

VERGELIJKING

De premies van T@F zijn marktconform. De T@F Maandlastbeschermer biedt u echter voor een vergelijkbare premie een

veel ruimere dekking dan soortgelijke producten.



Hoe kunt u verdere informatie verkrijgen?
Uw tussenpersoon kan u als onafhankelijk adviseur meer vertellen over de T@F Maandlastbeschermer 

en de voordelen ten opzichte van soortgelijke producten. Hij of zij heeft ook de brochure en polisvoorwaarden 

van de T@F Maandlastbeschermer.

In het kader van uw verzekering heeft uw tussenpersoon contact met:

Administrateur

T@F B.V., onderdeel van TBF Assuradeuren B.V.

Noordzee 10a

3144 DB Maassluis

Postbus 276

3140 AG Maassluis

Telefoon: 010-599 30 35

Fax: 010-599 30 55

Website: www.tatf.nl

E-mail: info@tatf.nl

Verzekeraar

Genworth Financial, onderdeel van Financial Insurance Company Ltd.

Dr. Willem Dreesweg 6

1185 VB AMSTELVEEN

Telefoon: 020-347 30 70

Fax: 020-347 30 51

Website: www.genworth.nl



T@F B.V.

Noordzee 10a

3144 DB Maassluis

Postbus 276

3140 AG Maassluis

Telefoon 010-599 30 35

Fax 010-599 30 55

E-mail info@tatf.nl

Internet www.tatf.nl
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