
PRODUCTKENMERKEN SCILDON HYPOTHEEK OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
INFORMATIE BESTEMD VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

De Scildon Hypotheek overlijdensrisicoverzekering is een tijdelijke risicoverzekering speciaal voor huizenkopers.

Kenmerken

Voordelen voor uw klant

Voordelen voor u

Varianten en aanvullende 
verzekeringen

Eigenschappen van de 
verzekerde

Looptijd en frequentie 
(gelijkblijvende) 
premiebetaling

Premievoordeel in plaats van
premievrije voortzetting

Voorlopige dekking

• Zeer scherpe premie
• Goede voorwaarden (geen en-bloc)
• Scherpere premie voor niet-rokers
• Alleen in combinatie bij een nieuwe hypotheek voor de aankoop van een woning
• Directe acceptatie vooraf
• De klant voldoet op de dag van het aanvragen van de verzekering aan de acceptatiecriteria
• Direct na aanvragen digitale polis per email
• Verpanding mogelijk. Met een opgave in de aanvraag kunt u dit zelf direct regelen
• Looptijd vanaf 2 jaar en gebroken duren mogelijk
• Verzekerd bedrag minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-
• Geen minimum premie

• Digitaal aanvraagproces met directe acceptatie vooraf en direct na aanvragen de digitale polis 
 met dekkingsbevestiging per email

• Annuïtair dalend risico
• Lineair dalend risico
• Gelijkblijvend risico

• Eén of twee verzekerde(n)
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Maximale leeftijd verzekerde bij aanvang: 45 jaar
• Maximale eindleeftijd (oudste) verzekerde: 75 jaar

• De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van de hypotheek. De periode waarin de klant  
 de bindende offerte van de hypotheek heeft getekend, ligt drie maanden voor of drie maanden na de  
 overeenkomst van de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering. De premiebetaling loopt tot  
 de einddatum van de verzekering
• Minimum looptijd verzekering is 2 jaar
• Maximale looptijd verzekering is 35 jaar
• Frequentie: maand per automatische incasso
• Eén premiebetaler, premiesplitsing op de polis bij twee verzekeringnemers

• De Scildon Hypotheek overlijdensrisicoverzekering kent geen conversie- of premievrije waarde. Op  
 het moment dat de verzekering wordt beëindigd of de premiebetaling stopt, eindigt de verzekering en  
 vervalt de overlijdensrisicodekking

• Standaard voorlopige ongevallendekking (zonder medische waarborgen)
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Scildon 

Contact

Kenmerken

• Is een betrouwbare partij 
• Is zeer solvabel
• Heeft haar processen goed op orde
• Is door adviseurs al veertien keer uitgeroepen tot ‘Beste verzekeraar’
• Ondersteunt adviseurs op het gebied van overlijdensrisico met diverse tools zoals nieuwsbrieven,
 webinars en masterclasses
• Is sinds april 2017 onderdeel van Chesnara Plc, een bedrijf met meer dan 1 miljoen klanten

Desk Accountmanagers
• (035) 625 25 95
• desk.am@scildon.nl

Relatiebeheerders
• (035) 625 25 25
• servicedesk@scildon.nl

Inloggen Scildon Online
• mijn.scildon.nl

PkrtTP/Hor/18-04

Disclaimer
Scildon is zeer zorgvuldig geweest bij de samenstelling van deze brochure. Toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie in deze brochure altijd volledig juist, 
compleet en actueel is. Scildon is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat u gebruik maakt, vertrouwt op of handelingen verricht op basis van de 
informatie die u leest in deze brochure. Scildon actualiseert de brochures regelmatig. De nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. 
Scildon is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
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