
Verzekeren en beleggen

Bescherm de 
financiële toekomst 
van je gezin en je zaak
met onze overlijdensverzekeringen.
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1. Er is leven na de dood 

Waaraan hecht je het meest waarde? 
Op die vraag delen we allemaal dezelfde antwoorden: ons gezin, ons vermogen en – voor ondernemers – onze 
zaak. In de praktijk zijn je huis en je auto meestal het best verzekerd. Nochtans kan je je hele gezin, je vermogen 
en je zaak verzekeren voor een betaalbare prijs, dankzij de overlijdensverzekeringen van NN.

Waaraan hecht je het meest waarde? 
(Rangschik van 1 tot 3) 

Is het al verzekerd?

Doe de test

nee nee nee

Heb je ‘nee’ geantwoord bij ‘familie’? Heb je getwijfeld? Dan is het wellicht tijd om eens 
aan je overlijdensverzekering te denken.

Waarom zou je een overlijdensverzekering 
afsluiten?
Een overlijden heeft altijd impact op de financiële 
toekomst van je gezin, op het behoud van je vermogen 
of op het voortbestaan van je zaak. Dus is het misschien 
tijd om eens na te denken over het leven na de dood: 
het leven van zij die achterblijven. Met een 
overlijdensverzekering kan je gezin, naargelang de 
behoefte, een som geld ontvangen om onverwachte 
schommelingen in het budget te voorkomen.  
Of om dezelfde levensstandaard te garanderen,  
studies van de kinderen te betalen, of lopende 
kredieten, belastingen op schenkingen, 
successierechten …

• Verzeker de financiële toekomst van je gezin. 

• Bescherm je nalatenschap en je vermogen.

• Garandeer het voortbestaan van je zaak.

• En dit voor betaalbare tarieven.

De voordelen van een 
overlijdensverzekering

Een vroegtijdig overlijden van één van de partners brengt de levensstandaard van 
het hele gezin in het gedrang.
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Overlijden: zeker, maar onvoorspelbaar.
Wist je dat 12 % van de 40-jarige mannen overlijdt voor de leeftijd van 65 jaar, net als 7% van de 40-jarige 
vrouwen? Enkele cijfers uit een onderzoek van de FOD Economie:

Het risico op een overlijden 
onderschatten, is zoals Lotto spelen 
met de toekomst van je gezin.

Bescherm de financiële toekomst van je gezin … 
Een overlijden haalt het gezinsleven overhoop, zowel emotioneel als financieel. Wat gebeurt er in het geval  
van een overlijden?
• Wie zal de levensstandaard van je gezin garanderen?
• Wie zal de lopende leningen terugbetalen?
• Wie zal de studies van je kinderen betalen?

Kan je partner deze kosten alleen betalen op korte en op lange termijn? 

Een overlijdensverzekering biedt je gezin een bedrag in het geval van een overlijden. Deze som helpt 
onvoorziene schommelingen in het budget te vermijden en de levensstandaard van je gezin verder op peil  
te houden.

… net als je vermogen en je nalatenschap. 
In ons land zijn de successierechten allesbehalve een kleinigheid. In de praktijk is het goed mogelijk dat  
je een aanzienlijk deel van je vermogen aan de staat moet afstaan. En het zijn je erfgenamen die deze 
successierechten moeten betalen. Maar …
• Hebben zij voldoende geld? Of zullen ze hun eigendom moeten verkopen om de successierechten binnen  

de vooropgestelde termijnen te betalen? 
• Wil jij dit? Als je je vermogen nalaat, wil je dan zo’n hoog bedrag opleggen aan je erfgenamen? 

Een overlijdensverzekering verlost je naaste familie van successierechten: jij en/of je erfgenamen kunnen  
het bedrag aan successierechten verzekeren dat je bepaalt in overleg met je verzekeringsadviseur.  
Na je overlijden stelt dit bedrag hen in staat om zorgeloos de successierechten verder af te handelen. 

Een voorbeeld van de kosten van successierechten en de successierechten per gewest, vind je op pagina 20 en 21.

Bron: Tabel van Belgische sterftecijfers 2014, FOD Economie.

Mannen Kans op overlijden voor de leeftijd van …

55 jaar 60 jaar 65 jaar 70 jaar 75 jaar 80 jaar

20 jaar 5,55 % 8,97 % 13,79 % 20,95 % 30,55 % 43,52 %

30 jaar 4,93 % 8,37 % 13,22 % 20,43 % 30,09 % 43,15 %

40 jaar 4,04 % 7,51 % 12,40 % 19,68 % 29,43 % 42,61 %

50 jaar 2,06 % 5,60 % 10,60 % 18,03 % 27,98 % 41,43 %

60 jaar   5,29 % 13,16 % 23,70 % 37,95 %

Vrouwen Kans op overlijden voor de leeftijd van …

55 jaar 60 jaar 65 jaar 70 jaar 75 jaar 80 jaar

20 jaar 3,34 % 5,24 % 8,09 % 12,25 % 18,30 % 27,63 %

30 jaar 3,12 % 5,03 % 7,88 % 12,05 % 18,11 % 27,47 %

40 jaar 2,64 % 4,56 % 7,43 % 11,62 % 17,71 % 27,11 %

50 jaar 1,32 % 3,26 % 6,17 % 10,42 % 16,59 % 26,12 %

60 jaar   3,01 % 7,40 % 13,78 % 23,63 %

Wist je dit? Volgens de cijfers van ‘La Ligue des familles’ (april 2018):
• Een kind tussen 12 en 18 jaar kost minstens € 45.000; 
• Een schoolgaand kind (van het moment dat het leerplichtig is tot de eerste job) kost minstens  

€ 166.000, zonder de kosten vanaf de kinderopvang of de kosten van een kot.

Wist je dit? 
In België moeten successierechten betaald worden binnen de 6 maanden na het overlijden  
(en 7 of 8 maanden in het geval van een overlijden buiten België of buiten Europa). Een heel korte  
tijd om een vaak grote som geld te verzamelen.
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Een overlijdensverzekering bij een schenking? 
Bij een schenking blijven je geliefden niet altijd gespaard van een tegenvaller. Als je schenking niet is 
geregistreerd en je overlijdt binnen de 3 jaar, dan moeten er ook successierechten betaald worden  
op het bedrag van je schenking.

Met een overlijdensverzekering kan je je geliefden beschermen als je je schenking niet registreert.  
Dankzij een overlijdensverzekering die deze periode van 3 jaar dekt, kunnen je familieleden een  
som geld krijgen die overeenkomt met de verschuldigde successierechten op de schenking. 

En wat met je zaak? 
Een overlijdensverzekering verzekert het voortbestaan van je bedrijf.

Je hebt een zaak, je realiseert een omzet, en je bent de sleutelfiguur van je zaak. 
Maar wat zal er gebeuren met je zaak als jij overlijdt?
• Wie betaalt de lopende kredieten terug?
• Wie betaalt de operationele bedrijfskosten?
• Wie financiert de privévoordelen die worden betaald door de zaak?

Om de financiën van je zaak te beschermen, sluit je best een overlijdensverzekering af op het hoofd  
van de bedrijfsleider, met de zaak als begunstigde. 

Bij een overlijden, krijgt je bedrijf het nodige kapitaal om de onkosten te dekken. Bovendien zijn  
de verzekerings premies die je zaak betaalt fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Dit verlaagt  
verder de reële kost van je verzekering.

Heb je zakenpartners? 

Welke impact heeft je overlijden op je zakenpartners? En op je erfgenamen?
Je erfgenamen worden aandeelhouders en krijgen vanaf dan zeggenschap in je bedrijf:
• Maar willen ze een zaak runnen?
• Kunnen ze goed opschieten met de andere zakenpartners die aanwezig zijn?
• Kunnen ze de successierechten betalen?

Als er tussen de verschillende partijen geen aandeelhoudersovereenkomst is gesloten, kunnen de erfgenamen 
hun aandelen verkopen aan om het even wie. Als partners dit willen vermijden, kan het interessant zijn om  
een aandeelhoudersovereenkomst tussen de zakenpartners te overwegen. Met deze overeenkomst kan je een 
voorkeursrecht op de terugkoop van aandelen vastleggen. De erfgenamen zullen hun aandelen dan in  
de eerste plaats aan de bestaande zakenpartners moeten verkopen. Bovendien biedt een dergelijke 
overeenkomst de mogelijkheid om te anticiperen op de waardering van aandelen, wat discussie over hun 
toekomstige waarde kan voorkomen. Je juridisch adviseur of je boekhouder kan je hier meer over vertellen.

Wanneer je een overlijdensverzekering op het hoofd van je vennoot afsluit, dan optimaliseer je je financiële 
middelen om de aankoop van de aandelen te financieren bij het eventuele overlijden van je vennoot. 
Praat erover met je verzekeringsadviseur.

Op deze manier: 

• Zullen je zakenpartners dankzij de overlijdensverzekering  
de financiële middelen hebben om aandelen terug te kopen.

• Zullen de erfgenamen in het bedrijf geen zeggenschap  
meer hebben dankzij de aandeelhoudersovereenkomst.  
Het bestaan van je bedrijf wordt gegarandeerd.  
De transactie wordt geregistreerd in een specifieke  
overeenkomst bij de overlijdensverzekering.
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Stap 1:  
Zeker dat je goed verzekerd bent?

Heb je al een schuldsaldo
verzekering afgesloten?

Je schuldsaldoverzekering beschermt je  
hypothecaire lening, maar niet je gezinskomen.
Gelijktijdig met je hypothecaire lening heb je een 
schuldsaldoverzekering afgesloten. Bij een overlijden 
wordt je hypothecair krediet dus (volledig of gedeeltelijk) 
terugbetaald. Zo mag je gezin zeker in je woning 
blijven wonen zonder dat het de kosten van een 
krediet (helemaal) moet betalen. Maar hoe zit het  
dan met de inkomsten van het gezin bij een overlijden? 
Helaas vervangt de schuldsaldoverzekering van je 
hypothecair krediet niet je inkomen. 

Zit er een overlijdensverzekering in je groepsverzekering?

Misschien wel, maar dat blijft niet eeuwig zo. 
Je werkgever biedt je een groepsverzekering met een dekking in geval van overlijden.

Je gezin is dus vandaag wel beschermd. Maar …
• Zijn de bedragen die voorzien zijn door je groepsverzekering echt voldoende?
• Wat gebeurt er als je met pensioen gaat? Je profiteert niet langer van de bescherming van je 

groepsverzekering. Je kan jezelf op dat moment persoonlijk verzekeren, maar je bent intussen wat ouder. 
Kan je dan nog steeds een overlijdensverzekering vinden voor een betaalbare prijs? Denk er eens over na: 
je leeftijd en je huidige gezondheidstoestand zijn belangrijke aspecten bij het afsluiten van een 
overlijdensverzekering.

Tip: Verzeker je gezinsinkomen met een overlijdensverzekering die  
niet gebonden is aan je hypothecair krediet.

Tip: Vergelijk de behoefte van je gezin en de bedragen die door de groepsverzekering 
worden gedekt. Wacht niet tot je pensioen en het einde van je groepsverzekering om  
een persoonlijke overlijdensverzekering af te sluiten.

2. Vind de  
overlijdens
verzekering  
die bij je past 
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Stap 3:  
Bepaal het bedrag dat je wil verzekeren.

Welk bedrag moet je verzekeren? Je kan dit inschatten met een algemene formule:
 
= je toekomstige inkomsten + de kosten gelinkt aan je overlijden + wat je extra wil nalaten
= (netto maandsalaris x 12 maanden x aantal te beschermen jaren) + de kost van de begrafenis 
+ successierechten + extra kapitaal dat je wil nalaten

Julie is 40 jaar en ze verdient netto € 2.000 per maand. De kosten van een begrafenis bedragen 
ongeveer € 3.500. Als ze overlijdt, schatten we de successierechten op € 20.000. Voor haar zoon wil 
ze een extra kapitaal van € 45.000 nalaten om zijn hogere studies te betalen. Ze wil haar gezin de 
komende 10 jaar verzekeren.

Het te verzekeren bedrag = (€ 2.000 x 12 maanden x 10 jaar) + € 3.500 + € 20.000 + € 45.000 = € 308.500

Een voorbeeld 

Tip: Als je weet dat je behoeften in de loop der tijd zullen veranderen, kan je kiezen 
voor een afnemend kapitaal. Zo kan je de kosten van je overlijdensverzekering beperken. 
Bijvoorbeeld wanneer je kind niet meer ten laste is.

Stap 2:  
Kies wat je beschermt.

NN biedt 4 overlijdensverzekeringen aan.

Meer weten? Neem dan zeker contact op met je financieel adviseur.

Verzeker de 
terugbetaling van  

je woonkrediet

Bescherm het financiële 
inkomen van je gezin  

en je zaak

Bespaar je 
nabestaanden de kost 
van successierechten

Anticipeer op  
de eventuele 

successierechten op  
een nietgeregistreerde 

schenking
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De kost van je overlijdensdekking voor een vast verzekerd kapitaal.

Maandelijkse risicopremie, te betalen op basis van een vast verzekerd kapitaal*. 
De te betalen risicopremies stijgen in de loop van je contract op basis van je  
exacte leeftijd.

Leeftijd Constant verzekeringsbedrag van …

€ 50 000 € 100.000 € 200.000 € 300.000 

30 jaar € 5,24/maand € 7,44/maand € 11,80/maand € 16,18/maand

40 jaar € 6,06/maand € 9,07/maand € 15,07/maand € 21,07/maand

50 jaar € 10,81/maand € 18,56/maand € 34,07/maand € 49,57/maand

60 jaar € 24,94/maand € 46,82/maand € 90,58/maand € 134,33/maand

*Deze berekeningen zijn gebeurd op basis van de volgende parameters: tarief van  
een niet-roker voor het product Omni care met een constant verzekerings bedrag, 
maandelijkse risicopremies, 2% premietaks, een forfaitaire toelage van € 36  
op jaarbasis voor de verzekeringsmaatschappij en 15% vergoeding voor de  
verzekeringsadviseur. De vergoedingen van 15% die in de simulatie worden  
gebruikt, kunnen echter verschillen naargelang je contract. Tarief van toepassing  
op 20/02/2019.

Stap 4: 
Een financieel voordelige keuze.

Een betaalbare prijs voor je gemoedsrust. 

Voor een betaalbare prijs bespaar je je naasten of je zakenpartners hoge kosten en een gebrek aan inkomsten. 
Je kan je premies maandelijks betalen. En bij een vroegtijdig overlijden wordt het volledige verzekerde kapitaal 
overgemaakt aan de aangewezen begunstigde(n). Zelfs als je maar enkele premies hebt betaald …  
Dit maakt een groot verschil uit voor je dierbaren, als je er niet meer bent.

Een korting voor orgaandonoren.

Heb je je als orgaandonor geregistreerd voor je een Omni care-, Succession care- of Donation care-contract 
hebt afgesloten? Goed nieuws: want dan profiteer je van 5% korting op je premies!

Verschillende betaalmogelijkheden op maat van je budget.

Afhankelijk van onze producten kan je kiezen tussen 3 soorten premies (dit is het bedrag dat je moet betalen 
om verzekerd te zijn):
• Een koopsom: je betaalt de hele premie in 1 keer.
• Een vaste premie: je spreidt de betaling in de loop der tijd, maar de premie blijft constant.
• Een risicopremie: de premie evolueert in functie van je leeftijd; je bent er dus zeker van dat je altijd  

de scherpste prijs betaalt.

Je verzekeringsadviseur helpt je graag en biedt je een oplossing passend bij jouw situatie.
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Bescherming 
volgens jouw 

behoeften

Kapitaal  
beschikbaar binnen  

de 10 dagen

Tot 2,5 miljoen  
euro bij een 
overlijden

Vrij gebruik  
van je kapitaal

Bescherming  
in de hele wereld

Aanvullende  
opties

Dekking 
 bij alle 

doodsoorzaken

Een betaalbare 
prijs voor je 

gemoedsrust

Onmiddellijke 
bescherming 

(zonder wachttijd) 

Mogelijkheid tot fiscale 
aftrekbaarheid

Waarom kies je NN voor je 
overlijdensverzekering?

Een dekking die je echt beschermt.

Je bent onmiddellijk gedekt zodra je contract is aanvaard (er is geen wachttijd voor de hoofdverzekering) en je 
de premie hebt betaald.

Je bent wereldwijd gedekt en voor alle doodsoorzaken: ten gevolge van een ziekte, een ongeval of een plotse 
dood (zoals een beroerte of een hartaanval). 

Er bestaan wel uitzonderingen. Voor de hoofdverzekering gaat het om de volgende risico’s: wanneer het 
overlijden het gevolg is van zelfmoord in het jaar dat volgt op het sluiten van het contract, bij een opzettelijke 
daad, bij een gerechtelijke veroordeling of een oorlogsfeit. De verzekerde is niet gedekt in landen waar een 
gewapend conflict aan de gang is wanneer hij of zij ernaartoe gaat. Raadpleeg de algemene voorwaarden  
op www.nn.be voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s of vraag ze gratis aan. De uitzonderingen  
die van toepassing zijn op aanvullende garanties staan er ook in beschreven.

Tip: Voor je een overlijdensdekking afsluit bij een verzekeringsmaatschappij, kan je best  
de gevallen controleren waarvoor je verzekerd bent. Sommige maatschappijen dekken je 
bijvoorbeeld enkel bij een ongeluk of een plotse dood, maar niet bij ziektes zoals kanker.

Bedrag betaald binnen de 10 dagen.

De dag dat je er niet meer bent, zorgt NN ervoor dat alles wordt geregeld en betaald. Op het moment  
dat je naaste familie het nodig heeft, kan ze rekenen op een professionele en snelle service. Wanneer het 
administratieve en het medische dossier afgerond zijn, betalen we de overlijdensuitkering aan de begunstigden  
die je gekozen hebt, en dat gemiddeld binnen 10 werkdagen. Het is immers essentieel dat ze zo snel mogelijk  
op dit kapitaal kunnen rekenen.

Fiscaal heb je de keuze. 

Fiscaal kan je kiezen voor de optie die het best bij je past, in functie van je behoeften en de producten.  
De keuze van de fiscaliteit heeft een impact op het belastingvoordeel dat je kunt krijgen, maar ook op  
de premietaks en op de belasting van het gestorte kapitaal na een overlijden. Raadpleeg je  
verzekeringsadviseur voor meer informatie. 

Je overlijdensverzekering  
garandeert ook …

Je verzekerbaarheid.

Wanneer je een overlijdensverzekering onderschrijft, heb je de garantie dat je, zolang je je  
premies betaalt, gedekt bent tot het einde van je contract. Als je ondertussen ziek wordt, zal dat  
je overlijdensverzekering niet beïnvloeden: je blijft gedekt. Je verzekering kan vanwege ziekte niet  
beëindigd worden door de verzekeraar, en je premie zal niet verhoogd worden ten gevolge van je ziekte  
(je leeftijd blijft wel invloed hebben op de prijs, in het geval van een risicopremie). Indien je dat wil, 
kan je beslissen je contract op elk moment te beëindigen.

Tip: Profiteer van je goede gezondheid en je leeftijd. Vergeet niet om een overlijdensdekking  
af te sluiten nu je in goede gezondheid bent en kies voor de langst mogelijke looptijd: 
sommige ziektes kunnen, bij laattijdig afsluiten, je premie verhogen of het afsluiten  
van je levensverzekering zelfs helemaal verhinderen. 

De keuze van je begunstigden.

Je kan zelf de begunstigden kiezen die het verzekerde bedrag bij je overlijden zullen krijgen. Deze begunstigden 
kunnen familieleden zijn, maar ook naasten zonder familieband (vrienden, buren …). Je keuze is niet definitief:  
je kan je begunstigden aanpassen zolang je contract loopt.

Je begunstigden doen met hun kapitaal wat ze zelf willen.

Het overlijdenskapitaal kan gebruikt worden door de begunstigden hoe ze dat zelf willen.
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H
ypo care

Hypo care

Verzeker de terugbetaling van je woonkrediet.

Hypo care verzekert je woonkrediet (volledig of gedeeltelijk, in functie van het verzekerde bedrag) als je overlijdt 
voor het einde van de looptijd. Met een grote flexibiliteit en voor een concurrerende prijs.

3. Onze overlijdensverzekeringen

Met Hypo care ben je gedekt bij overlijden:

Van 18 tot maximaal 85 jaar. 
Voor een bedrag van € 25.000 tot € 2,5 miljoen, 
te betalen aan je begunstigden.
Bij elke doodsoorzaak: bij ziekte, een plotse dood 
(beroerte, infarct …) of bij een ongeval.
In de hele wereld1.
Onmiddellijk en zonder wachttijd voor de 
hoofdverzekering.

Je kiest Hypo care om:

• Je naasten te beschermen tegen de financiële 
gevolgen van een overlijden door het (deels of 
volledig) terugbetalen van een lopende hypotheek.

• De financiële toekomst van je gezin veilig te stellen.

Je voordelen:

• Je kiest het verzekerde kapitaal en de evolutie 
ervan: het kan vast zijn, afnemen of variëren 
volgens een vrij schema.

• Je kiest tussen 3 betaalmethodes: een koopsom, 
premies waarvan de prijs gedurende de volledige 
looptijd constant blijft (vaste premie), of premies 
waarvan de prijs evolueert naargelang de leeftijd 
(risicopremie).

• Je betaalt volgens de frequentie die jou het best 
uitkomt (maandelijks, jaarlijks of in één keer)  
en voor de looptijd die jij verkiest.

• Je krijgt een vereenvoudigde medische acceptatie 
tot de leeftijd van 51 jaar en tot € 300.000.

• Je kan, als je dit wenst, profiteren van fiscale 
aftrekbaarheid via het pensioensparen, het 
langetermijnsparen, het regime van de enige eigen 
woning en de Individuele pensioentoezegging (IPT), 
of een plan zonder fiscale aftrekbaarheid afsluiten.

• Je kan 2 personen verzekeren via een enkel 
contract: bij overlijden van een van de twee 
verzekerden krijgt de langstlevende partner  
het verzekerde kapitaal.

• Je kan onmiddellijk worden verzekerd: 
 - Tijdelijke dekking: wanneer je het kantoor van je 
verzekeringsadviseur verlaat, ben je onmiddellijk 
gedekt tegen een overlijden door een ongeval  
(tot de aanvankelijke verzekerde som van max.  
€ 500.000).
 - Gratis voorverzekering: als bescherming voor  
de periode tussen de ondertekening van de 
overeenkomst en het verlijden van de akte, geniet 
je van een gratis verzekering voor 3 maanden  
tot het aanvankelijk verzekerde kapitaal  
(met een absoluut maximum van € 500.000). 
Deze voorverzekering is alleen van toepassing  
op de hoofdverzekering en niet op aanvullende 
garanties.

Optioneel: Het is mogelijk om een dekking 
‘arbeidsongeschiktheid’ of ‘kanker’ toe te voegen.

1.  Uitgezonderd een overlijden na een oorlog of een terroristische activiteit waarbij de verzekerde actief deelneemt, 
of wanneer de verzekerde persoon reist naar een land waar al een gewapend conflict aan de gang is.

Bescherming  
van een 

woonkrediet

Tot 2,5 miljoen 
euro bij een 
overlijden

Bescherming tot 
max. 85 jaar

Duur: 
min. 5 jaar 

max. 40 jaar

Intekening mogelijk 
tussen  

18 en 67 jaar
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O
m

ni care

Met Omni care ben je gedekt bij overlijden:

Van 18 tot maximaal 85 jaar. 
Voor een bedrag van € 25.000 tot € 2,5 miljoen, 
betaald aan je begunstigden.
Bij elke doodsoorzaak: bij ziekte, een plotse  
dood (beroerte, infarct …) of bij een ongeval.
In de hele wereld1.
Onmiddellijk en zonder wachttijd voor  
de hoofdverzekering. 

Je voordelen:

• Je kiest het verzekerde kapitaal en de evolutie ervan:  
het kan vast zijn, afnemen of variëren volgens een  
vrij schema.

• Je kiest tussen 3 betaalmethodes: een koopsom,  
premies waarvan de prijs gedurende de volledige looptijd 
constant blijft (vaste premie), of premies waarvan  
de prijs evolueert naargelang je leeftijd (risicopremie). 

• Je betaalt volgens de frequentie die jou het best uitkomt 
(maandelijks, jaarlijks of in één keer) en voor de looptijd 
die jij bepaalt. 

• Ben je orgaandonor? Dan kan je een korting krijgen.
• Je krijgt een vereenvoudigde medische acceptatie tot  

de leeftijd van 51 jaar en tot € 300.000.
• Je kan profiteren van fiscale aftrekbaarheid via het 

pensioensparen, het langetermijnsparen, de Individuele 
pensioentoezegging (IPT), een bedrijfsleidersverzekering, 
of je kan een plan zonder fiscale aftrekbaarheid 
afsluiten.

Optioneel: Je kan een extra dekking toevoegen onder  
de naam ‘overlijden door ongeval’.

Je kiest Omni care om:

• De financiële toekomst van je gezin veilig te stellen.
• Het voortbestaan van je zaak te verzekeren door je 

zakenpartners de nodige middelen te geven om de 
aandelen van de zaak terug te kopen

1.  Uitgezonderd een overlijden na een oorlog of een terroristische activiteit waarbij de verzekerde actief deelneemt, 
of wanneer de verzekerde persoon reist naar een land waar al een gewapend conflict aan de gang is.

Bescherming  
van je familie  

en je zaak

Tot 2,5 miljoen 
euro bij een 
overlijden

Bescherming tot 
max. 85 jaar.

Duur:  
min. 5 jaar

Intekening mogelijk 
tussen  

18 en 67 jaar

Omni care

Bescherm het financiële inkomen van je gezin en je zaak.

Met Omni care stopt het leven van je gezin en je zaak niet bij jouw overlijden. Omni care biedt je de garantie  
om je gezinsleden een kapitaal na te laten en zo de inkomsten van je gezin te garanderen. Dit kapitaal kan  
ook worden gebruikt om de toekomst van je zaak te ondersteunen.
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Succession care

Bespaar je nabestaanden de kost van successierechten.

Je hebt hard gewerkt om een mooi nalatenschap op te bouwen. Maar bij een overlijden moeten je nabestaanden 
successierechten betalen waarvan het tarief kan oplopen tot 80%. Een overlijdensdekking geeft hen het nodige 
geld om die successierechten te betalen. Dankzij Succession care laat je je vermogen na aan je nabestaanden, 
en niet aan de fiscus.

Met Succession care ben je gedekt bij overlijden:

Van 18 tot maximaal 85 jaar. 
Voor een bedrag van € 25.000 tot € 2,5 miljoen, 
betaald aan je begunstigden.
Bij elke doodsoorzaak: bij ziekte, een plotse dood 
(beroerte, infarct …) of bij een ongeval.
In de hele wereld1.
Onmiddellijk, zonder wachttijd voor de 
hoofdverzekering. 

Je kiest Succession care om:

• Je nalatenschap en je vermogen te beschermen.
• Je familie of je zakenpartners het nodige geld te 

geven om successierechten te betalen.

Je voordelen:

• Bij een overlijden mag het kapitaal door de begunstigden 
gebruikt worden zoals zij dat wensen.

• Je kiest het verzekerde kapitaal en de evolutie ervan:  
het kan vast zijn of variëren volgens een vrij schema.

• Je kiest tussen 3 betaalmethodes: een koopsom,  
premies waarvan de prijs gedurende de volledige looptijd 
constant blijft (vaste premie), of premies waarvan de 
prijs evolueert naargelang de leeftijd (risicopremie). 

• Je betaalt volgens de frequentie die jou het best uitkomt 
(maandelijks, jaarlijks of in één keer) en voor de duur  
die jij bepaalt (vaste premie).

• Ben je orgaandonor? Dan kan je een korting krijgen.
• Je krijgt een vereenvoudigde medische acceptatie  

tot de leeftijd van 51 jaar en tot € 300.000.

Optioneel: Je kan een extra dekking toevoegen onder  
de naam ‘overlijden door ongeval’.

Succession care

1.  Uitgezonderd een overlijden na een oorlog of een terroristische activiteit waarbij de verzekerde actief deelneemt, 
of wanneer de verzekerde persoon reist naar een land waar al een gewapend conflict aan de gang is.

Bescherming  
van het 

nalatenschap

Tot 2,5 miljoen 
euro bij een 
overlijden

Bescherming  
tot max. 85 jaar

Duur:  
min. 1jaar

Intekening mogelijk 
tussen  

18 en 80 jaar
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Voorbeeld van de prijs van de verzekering versus de successierechten

Charles heeft een kapitaal van € 1.000.000 opgebouwd en wil dit nu nog niet wegschenken. Hij is 55 jaar, 
gehuwd met scheiding van goederen en hij heeft 1 kind. Het kapitaal dat hij bij een overlijden nalaat,  
wordt als volgt verdeeld tussen zijn echtgenote en zijn kind:

Echtgenote Zoon Totaal

Verdeling € 560.000 € 440.000 € 1.000.000 

Op basis van deze gegevens worden successierechten in de verschillende regio’s geschat op:

Successierechten te betalen door… Totale successierechten 

Totaal roerend vermogenEchtgenote Zoon Totaal

Brussel € 103.300 € 70.900 € 174.200 17,42 %

Vlaanderen € 101.700 € 70.800 € 172.500 17,25 %

Wallonië € 104.250 € 71.850 € 176.100 17,61 %

 De oplossing

Charles wil vermijden dat zijn vrouw en kind successierechten moeten betalen als hij binnen de 10 jaar 
sterft. Charles gaat uit van een periode van 10 jaar want hij voorziet een schenking te doen aan zijn 
erfgenaam wanneer hij 65 jaar is. Zijn echtgenote en zijn zoon onderschrijven elk een verzekerings-
contract op het hoofd van Charles op basis van de successierechten die ze zouden moeten betalen. 
Ze betalen een koopsom met hun eigen vermogen. Op deze manier zal het kapitaal dat aan hen zal 
worden betaald bij het overlijden van Charles, niet worden belast en zullen er geen successierechten 
betaald moeten worden op deze overlijdensuitkering. Het te verzekeren kapitaal is gelijk aan de 
geschatte successierechten en is afhankelijk van het gewest waar Charles woont. Het verzekerde 
bedrag blijft 10 jaar constant. In totaal is het bedrag van de verzekeringspremies maar een klein 
percentage in vergelijking met het bedrag van het beschermde nalatenschap.

Optie : De successieverzekering

Totaal te verzekeren kapitaal 
= geschatte successierechten

Totaal van de  
eenmalige koopsom* 

Totaal van de 
verzekeringspremies 

totaal kapitaal 

Brussel € 174.200 € 8.718,75 0,87%

Vlaanderen € 172.500 € 8.637,65 0,86%

Wallonië € 176.100 € 8.809,40 0,88%

*  Deze berekeningen zijn gebeurd op basis van de volgende parameters: tarief van een niet-roker voor  
het product Succession care met een constant verzekeringsbedrag, een koopsom, een dekking van 10 jaar, 
2% premietaks, een forfaitaire toelage van € 200 voor de verzekeringsmaatschappij en 15% voor de 
verzekerings adviseur. De vergoedingen van 15% die in de simulatie worden gebruikt, kunnen echter  
verschillen naargelang je contract. Tarief van toepassing op 20/02/2019.

Brussel

€ 174.200

€ 400.000

€ 200.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1 000.0000

€ 1.000.000

€ 8.718,75

*Tarieven van toepassing op 20/02/2019

Nalatenschap 
Geschatte successierechten 
Totaal van de eenmalige 
koopsom

Successierechten: vergelijk de tarieven van de 3 gewesten. 

Deze tabellen geven de tarieven weer die in elk gewest van kracht zijn, zodat we ze kunnen vergelijken. 
Ze vermelden de tarieven zonder de details van de berekening (zoals de kortingen, de globalisatie in 
functie van de verwantschap, het systeem van de splitsing tussen roerende en onroerende goederen …).

Successierechten in directe lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden

Vlaams gewest  
Belastingschijf (in €) Tarief

Brussels gewest 
Belastingschijf (in €) Tarief

Waals gewest
Belastingschijf (in €) Tarief

0 tot 50.000 3 % 0 tot 50.000 3 % 0 tot 12.500 3 %

50.000 tot 250.000 9 % 50.000 tot 100.000 8 % 12.500 tot 25.000 4 %

Boven de 250.000 27 % 100.000 tot 175.000 9 % 25.000 tot 50.000 5 %

175.000 tot 250.000 18 % 50.000 tot 100.000 7 %

250.000 tot 500.000 24 % 100.000 tot 150.000 10 %

Boven de 500.000 30 % 150.000 tot 200.000 14 %

200.000 tot 250.000 18 %

250.000 tot 500.000 24 %

Boven de 500.000 30 %

Successierechten tussen broers en zussen

Vlaams gewest  
Belastingschijf (in €) Tarief

Brussels gewest 
Belastingschijf (in €) Tarief

Waals gewest
Belastingschijf (in €) Tarief

0 tot 35.000 25 % 0 tot 12.500 20 % 0 tot 12.500 20 %

35.000 tot 75.000 30 % 12.500 tot 25.000 25 % 12.500 tot 25.000 25 %

Boven de 75.000 55 % 25.000 tot 50.000 30 % 25.000 tot 75.000 35 %

50.000 tot 100.000 40 % 75.000 tot 175.000 50 %

100.000 tot 175.000 55 % Boven de 175.000 65 %

175.000 tot 250.000 60 %

Boven de 250.000 65 %

Successierechten tussen ooms en tantes, neven en nichten

Vlaams gewest  
Belastingschijf (in €) Tarief

Brussels gewest 
Belastingschijf (in €) Tarief

Waals gewest
Belastingschijf (in €) Tarief

0 tot 35.000 25 % 0 tot 50.000 35 % 0 tot 12.500 25 %

35.000 tot 75.000 45 % 50.000 tot 100.000 50 % 12.500 tot 25.000 30 %

Boven de 75.000 55 % 100.000 tot 175.000 60 % 25.000 tot 75.000 40 %

Boven de 175.000 70 % 75.000 tot 175.000 55 %

Boven de 175.000 70 %

Successierechten tussen alle andere personen

Vlaams gewest  
Belastingschijf (in €) Tarief

Brussels gewest 
Belastingschijf (in €) Tarief

Waals gewest
Belastingschijf (in €) Tarief

0 tot 35.000 25 % 0 tot 50.000 40 % 0 tot 12.500 30 %

35.000 tot 75.000 45 % 50.000 tot 75 000 55 % 12.500 tot 25.000 35 %

Boven de 75.000 55 % 75.000 tot 175.000 65 % 25.000 tot 75.000 60 %

Boven de 175.000 80 % Boven de 75.000 80 %
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D
onation care

Je voordelen:

• Je kiest zelf het verzekerde kapitaal.
• Je kiest tussen 3 betaalmethodes: een koopsom, premies 

waarvan de prijs gedurende de volledige looptijd constant 
blijft (vaste premie), of premies waarvan de prijs evolueert 
naargelang de leeftijd (risicopremie). 

• Je betaalt volgens de frequentie die jou het best uitkomt 
(maandelijks, jaarlijks of in één keer) en voor de looptijd 
die jij bepaalt.

• Ben je orgaandonor? Dan kan je een korting krijgen.
• Je krijgt een vereenvoudigde medische acceptatie  

tot de leeftijd van 51 jaar en tot € 300.000.
• Dit product is enkel beschikbaar in een niet-fiscaal regime.

Optioneel: Je kan een extra dekking toevoegen onder  
de naam ‘overlijden door ongeval’.

Donation care

Anticipeer op eventuele successierechten op een  
nietgeregistreerde schenking.

Je wil geld schenken aan een van je naasten, maar je wil je schenking niet registreren. Toch wil je je naasten 
beschermen tegen successierechten op je schenking, als je overlijdt binnen de 3 jaar die volgen op je schenking. 
De overlijdensverzekering Donation care biedt je een oplossing voor een voordelige prijs, waarmee je voor deze 
periode van 3 jaar gedekt bent.

Je kiest Donation care om:

• Je naasten te beschermen tegen de financiële 
gevolgen van successierechten die betaald moeten 
worden op een niet-geregistreerde schenking bij 
een overlijden binnen de 3 jaar.

1.  Uitgezonderd een overlijden na een oorlog of een terroristische activiteit waarbij de verzekerde actief deelneemt, 
of wanneer de verzekerde persoon reist naar een land waar al een gewapend conflict aan de gang is.

Bescherming van 
het geschonken 

nalatenschap

Tot 2,5 miljoen 
euro bij een 
overlijden

Bescherming tot 
max. 85 jaar.

Duur:  
min. 1 jaar  

max. 3 jaar

Intekening mogelijk 
tussen  

18 en 80 jaar

Met Donation care ben je gedekt bij overlijden:

Van 18 tot maximaal 85 jaar. 
Voor een bedrag van € 25.000 tot € 2,5 miljoen, 
betaald aan je begunstigden.
Bij elke doodsoorzaak: bij ziekte, een plotse dood 
(beroerte, infarct …) of bij een ongeval.
In de hele wereld1.
Onmiddellijk, zonder wachttijd voor de 
hoofdverzekering.
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Een voorbeeld

Charles is 65 jaar en wil zijn zoon € 300.000 schenken. Hij wil vermijden dat zijn zoon successierechten moet
betalen als hij, Charles, binnen de 3 jaar sterft.

In het geval van een schenking zijn er 3 opties: 
Optie 1: Charles kan ervoor kiezen om de schenking te registreren. In dit geval worden de schenkingsrechten 
onmiddellijk verschuldigd (het tarief varieert van gewest tot gewest). 
Optie 2: Charles kan beslissen om de schenking niet te registreren. Maar als hij binnen de 3 jaar overlijdt,  
moet zijn zoon successierechten betalen.
Optie 3: (de verzekeringsoplossing): Charles registreert de schenking niet. In de plaats daarvan sluit hij een 
schenkingsverzekering af voor een periode van 3 jaar. De verzekering dekt successierechten die betaald  
moeten worden bij een overlijden in die periode van 3 jaar. 
Deze laatste optie is financieel vaak de meest voordelige. 
 

Te betalen Optie 1 
Schenkings
rechten

Optie 2 :  
Successierechten bij een  
overlijden binnen de 3 jaar

Optie 3 : 
Koopsom van de 
schenkingsverzekering*

Brussel € 9 000 € 37.300 € 1.159,55

Vlaanderen € 9 000 € 33.000 € 1.049,40

Wallonië € 9 900 € 38.250 € 1.183,88

*  Deze berekeningen zijn gebeurd op basis van de volgende parameters: tarief van een niet-roker voor het product  
Donation care met een constant verzekeringsbedrag, een koopsom, een dekking van 3 jaar, 2% premietaks, een forfaitaire 
toelage van € 200 voor de verzekeringsmaatschappij en 15% voor de verzekeringsadviseur. De vergoedingen van 15%  
die in de simulatie worden gebruikt, kunnen echter verschillen naargelang je contract. Prijs van toepassing op 20/02/2019.

Schenkingsrechten: vergelijk de tarieven in de 3 gewesten.

Verlaagd tarief voor schenkingen van roerende goederen*. Deze tarieven worden toegepast op het geschonken bedrag, 
ongeacht de grootte ervan, en ze variëren in functie van de verwantschap tussen de schenker en de ontvanger.

In het Vlaamse gewest
• 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en (wettelijk en feitelijk) samenwonenden.
• 7% voor schenkingen tussen alle andere personen. 

In het Waalse gewest 
• 3,3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.
• 5,5% voor schenkingen tussen alle andere personen.

In het Brusselse gewest 
• 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.
• 7% voor schenkingen tussen alle andere personen.

Toepasselijk recht:
Onze overlijdensproducten zijn onderworpen aan  
de Belgische wetgeving en vallen onder tak 21.

Transparantie van de kosten:
• Naast een risicopremie om het overlijdensrisico  

te dekken, omvat de premie ook kosten die  
de werking van het bedrijf financieren, inclusief 
marketing- en distributiekosten. In het geval  
van afkoop of reductie van het contract kunnen 
eenmalige kosten in rekening worden gebracht. 

• Je kan een offerte aanvragen bij je 
verzekeringsadviseur om de exacte premie te 
kennen op maat van je persoonlijke situatie.  
De premie op onze offertes omvat altijd alle  
kosten en vergoedingen.

• Voor gedetailleerde info over kosten en 
vergoedingen, kan je best de financiële infofiche  
en de algemene voorwaarden lezen. 

Extra dekking: 
Voor de producten Succession care, Omni care en 
Donation care is het niet mogelijk om in te tekenen  
op een aanvullende invaliditeitsverzekering (die het 
verlies van inkomsten dekt bij een ongeval of ziekte). 
Deze garantie is alleen beschikbaar voor het product 
Hypo care.

Klachtendienst:
Een klacht in verband met een contract? Richt je tot:
• de verzekeraar : NN Insurance Belgium nv,  

Quality Team, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel –  
www.nn.be – E-mail: klachten@nn.be  
– Tel.: +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie.

•  of de ombudsman voor verzekeringen:  
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel.  
www.ombudsman.as – E-mail: info@ombudsman.as 
– Tel.: +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.

Een dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een 
gerechtelijke procedure op te starten niet uit.

Verzekeraar: 
NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair 
krediet toegelaten door de FSMA en 
verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB 
onder het nummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 
23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, 
B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 
- BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100.7627.4220. 

Extra informatie
Verzekering afsluiten? Bekijk zeker eerst de financiële infofiche en de 
algemene voorwaarden van het specifieke product. Je kan deze documenten 
nalezen op www.nn.be, en je kan ze ook gratis aanvragen.

Optie 1 : Schenkings rechten 
Optie 2 :  Successierechten bij een  

overlijden binnen de 3 jaar
Optie 3 :  Koopsom van de  

schenkingsverzekering

Bruxelles

€ 9.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 37.300 € 1.159,550

*Tarieven van toepassing op 20/02/2019



26

V.
U

.: 
P

ie
te

r-
B

as
 V

os
, N

N
 In

su
ra

nc
e 

B
el

gi
um

 n
v,

 F
on

sn
yl

aa
n 

38
, 1

0
60

 B
ru

ss
el

 -
 N

N
 9

20
6-

N
-0

4/
20

19

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden louter ter 
informatie verstrekt. 

NN.  
Voor alles wat  
jou uniek maakt.
NN is een levensverzekeringsmaatschappij 

die innovatieve oplossingen biedt voor 

invaliditeits- en overlijdensbescherming, 

pensioensparen en tak 23-producten.  

NN telt 1,4 miljoen klanten in België.  

We behoren tot NN Group, een internationale 

verzekeraar en vermogensbeheerder, 

aanwezig in 18 landen over de hele wereld. 

De 15.000 medewerkers bieden pensioen-, 

investerings-, en bankdiensten aan meer  

dan 17 miljoen klanten ter wereld.

Meer weten?
Surf naar www.nn.be en maak een afspraak met je verzekeringsadviseur. 

Je wil een kapitaal verzekeren dat hoger is dan 2,5 miljoen euro? 
Dan hebben we specifieke oplossingen die je verzekeringsadviseur  
graag met je doorneemt.


