
PARTNER POLIS



DE POLISA PARTNER POLIS 
 

Met de Polisa Partner Polis zorgt u ervoor dat uw nabestaanden goed achterblijven en zonder zorgen 
kunnen blijven wonen. 
 
De Polisa Partner Polis is een overlijdensrisicoverzekering die u afsluit om te voorkomen dat uw 
nabestaanden in de financiële problemen komen als u overlijdt. Als u een partner heeft, betaalt u de 
kosten voor het dagelijks leven meestal met zijn tweeën. Op het moment dat een van u overlijdt, kan 
de achtergebleven partner te maken krijgen met (gedeeltelijk) wegvallen van inkomen en hoge 
kosten. Bijvoorbeeld voor de huur of andere verplichtingen. De Polisa Partner Polis keert in zo'n 
situatie direct € 100.000 uit om (een deel van) deze kosten op te vangen. Als u geen partner heeft zal 
een Polisa Partner Polis niet nodig zijn, behalve als u uw kinderen of andere nabestaanden goed 
verzorgd wil achterlaten. 

WAT ZIJN UW VOORDELEN? 
• Goede basisvoorziening voor uw partner en/of nabestaanden bij 
overlijden. 
• Een vast verzekerd bedrag van € 100.000 tegen een scherpe 
premie. 
• Iedere verzekerde heeft zijn eigen polis, hierdoor continuïteit in 
dekking. 
• Korting voor niet-rokers. 
• Gedurende 3 maanden € 100.000 voorlopige dekking indien u 
door een ongeval komt te overlijden. 
• Meer zekerheid door vaste premie gedurende looptijd.  
• Snel zekerheid door digitaal aanvraagproces en digitale 
gezondheidsverklaring. 
• Maximale eindleeftijd van 75 jaar. 
• Zekerheid dat de premie en de voorwaarden vast staan. 
• Communicatie in uw eigen taal. 
• Een wereldwijd actieve financieel ijzersterke verzekeraar als 
risicodrager. 

 
 
 
 
 
 



Bij de Polisa Partner Polis staat de vorm en dekking van uw overlijdensrisicoverzekering vast. 
Het verzekerd bedrag is € 100.000. De uitkering blijft de hele looptijd hetzelfde. 
 

In dit voorbeeld is dat 30 jaar, maar ket kan na keuze ook korter of langer zijn. Bij het einde van de looptijd is er geen waarde opgebouwd en stopt de dekking. 
Bekijkt u dan goed of u een nieuwe dekking nodig heeft. 

 
U kunt de Polisa Partner Polis tot uw 66e jaar afsluiten. 
 

WAT WORDT BEDOELD MET DE BEGUNSTIGDE VAN UW 

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING? 
 
Begunstigde is de verzekeringnemer 
De persoon die u opgeeft als begunstigde van de Polisa Partner Polis wordt ook de 
verzekeringnemer. Dit is de persoon die de verzekering afsluit. Dit doen we omdat het uitgekeerde 
bedrag dan niet wordt meegeteld in de erfenis van de overledene. Er hoeft dan dus 
geen erfbelasting te worden betaald over het bedrag dat door de Polisa Partner Polis wordt 
uitgekeerd. De verzekeringnemer is degene die de premie betaalt. 
 
Verzekerde kan ook verzekeringnemer zijn 
Soms is de verzekerde zelf de begunstigde en verzekeringnemer, bijvoorbeeld als er geen partner is. 
Het geld wat u achterlaat is dan onderdeel van de erfenis. Ook kan de verzekerde de 
verzekeringnemer zijn, bijvoorbeeld als de begunstigde minderjarig is. 
 
Getrouwd in gemeenschap van goederen 
Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? En is uw partner uw begunstigde? Dan wordt het 
uitgekeerde bedrag altijd voor de helft meegenomen in de erfenis. 

https://www.independer.nl/overlijdensrisicoverzekering/info/belasting/erfbelasting.aspx


PREMIE 
 

SCHERPE PREMIE, EXTRA KORTING VOOR  
NIET-ROKERS 

PREMIEGARANTIE 
De premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. 

AFSLUITEN VAN EEN POLISA PARTNER POLIS 
 
Het afsluiten van de Polisa Partner Polis gaat snel en eenvoudig. 
1. Geen adviseur nodig. 

U sluit zelf zonder voorafgaand advies (execution only) uw Polisa Partner Polis af. Dit kan digitaal 
via de website www.Polisa.nl. U betaalt een eenmalige bemiddelingsvergoeding van € 150. 

2. Beoordelen van de Polisa Partner Polis aanvraag. 
- Na ontvangst van de aanvraag, ontvangt u per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor het 

(online) invullen van een digitale gezondheidsverklaring.  
- U vult uw persoonlijke en medische informatie in op de online gezondheidsverklaring en 

verstuurt deze digitaal naar ons. 
- Na ontvangst van de door u ingevulde verklaring wordt uw aanvraag direct beoordeeld door 

een onafhankelijk medisch adviseur van Sedgwick. Soms is een klein gericht medisch 
onderzoek nodig of heeft de medisch adviseur extra informatie nodig over uw gezondheid. 
Bijvoorbeeld van uw arts. Uw arts geeft deze informatie aan de medisch adviseur. U geeft 
hiervoor toestemming middels een machtiging. 

- U ontvangt van ons een bericht over de uitslag. De door u aangevraagde verzekering wordt:  
o geaccepteerd; 
o geaccepteerd tegen een hogere premie; 
o afgewezen. 

3. Na acceptatie ontvangt u de verzekeringspolis. 
U bent direct verzekerd voor € 100.000 vanaf ingangsdatum. 
 

Verzekeringsmaatschappij en risicodrager 

Polisa.nl is een zelfstandig en onafhankelijk assurantie-adviesbureau en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Polisa.nl is 
landelijk actief. Polisa.nl is een onderdeel van Polisa B.V. en een door de Autoriteit Financiële  Markten (AFM) toegelaten 
Financiële  Dienstverlener. Vergunning nummer: 12042369 Onze kracht zit in een uitgekiende inkoopstrategie speciaal 
voor onze doelgroep, persoonlijke aandacht voor onze klanten en een hoge mate van kwaliteit van onze adviezen. Polisa.nl 
besteedt haar verzekeringsactiviteiten uit aan Nederlandse Assuradeuren B.V. Nederlandse Assuradeuren B.V. 
gevolmachtigd agent van Allianz Benelux N.V., h.o.d.n. Allianz Nederland Levensverzekering. Ons adres is Burgemeester 
Godschalxstraat 59, 5235 AB ‘s-Hertogenbosch. Onze website is: www.nederlandseassuradeuren.nl. We zijn ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66214637. En we staan in het register van de Autoriteit Financiële markten 
onder nummer 12042369. Verzekeringsmaatschappij en risicodrager is Allianz Nederland Levensverzekering, onderdeel van 
Allianz Benelux N.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59395435. In het register van de Autoriteit 
Financiële  Markten ingeschreven onder nummer 12042158. Allianz  Nederland Levensverzekering staat als 
aanbieder van verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële  Markten (AFM) en heeft een vergunning van De 
Nederlandsche  Bank N.V.. 

http://www.polisa.nl/
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