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Wat is een Herverzekering van het overlijdensrisico? 

Herverzekering overlijdensrisico is een herverzekeringsoplossing voor pensioenfondsen. De verzekering 

biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om de risico’s te verzekeren die voortvloeien uit het in eigen beheer 

waarborgen van de reglementaire aanspraken op nabestaandenpensioen of de daarmee gelijkgestelde 

uitkering.  

Welke dekkingen kunnen worden gekozen? 

Pensioenfondsen kunnen kiezen voor een overlijdensrisicodekking op het leven van de deelnemers. 

Uitkering 

Bij het overlijden van deelnemers aan de pensioenregeling keert elipsLife een kapitaal uit aan het 

pensioenfonds. De uitkering is een rente gelijk aan het partner- en/of wezenpensioen. De uitkering is gelijk 

aan het door het fonds aan elipsLife opgegeven overlijdensrisicokapitaal. De hoogte van dit kapitaal is door 

of namens het fonds vastgesteld, op basis van de reglementaire verplichtingen van het fonds. 

Voor welke klant is het product geschikt? 

De verzekering is geschikt voor in België gevestigde pensioenfondsen. Het pensioenfonds is de 

verzekeringnemer en verzekert de schade die het fonds kan leiden door het overlijden van de deelnemers 

in het fonds. 

Kenmerken van het product 

Het product is een herverzekeringsoplossing voor een pensioenfonds. Indien deelnemers in het fonds 

overlijden, keert de herverzekering een kapitaal uit. De verzekeringsovereenkomst heeft een looptijd van 

drie of vijf jaar. Het pensioenfonds geeft een overzicht van alle deelnemers en de opgebouwde pensioenen 

door aan elipsLife. 

Hoe wordt de premie voor de verzekering berekend? 

De premie wordt per contract berekend. Voor elk contract maakt elipsLife een berekening op basis van het 

aantal werknemers, geslacht, leeftijd, salaris, aanspraken en het risicoprofiel van de verzekerde 

deelnemers. 

Is het goedkeuringsproces voor dit product gevolgd? 

Ja. elipsLife heeft een proces voor productontwikkeling. In dit proces worden alle nieuwe producten 

beoordeeld. Het management en de verantwoordelijke afdelingen (zoals juridische zaken, actuariaat, 

product-management, operations en de verkoopafdeling) nemen deel aan dit proces. Het proces 

controleert of een product aan de juridische eisen voldoet en aansluit bij de behoeften van de klant in het 

beoogde marktsegment. De herverzekering overlijdensrisico voldoet aan deze eisen. 
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Wordt het product regelmatig beoordeeld op benodigde aanpassingen? 

Het product wordt regelmatig beoordeeld op de klantbehoefte, specifieke kenmerken en mogelijke risico’s 

in relatie tot het klantsegment. Dit doen wij onder andere door het continu monitoren van het juridische 

raamwerk en het verbeteren van producten. 

Meer informatie over het product 

De Algemene Voorwaarden van deze overlijdensrisicoverzekering (HOKV-03-be2) kunt u opvragen bij uw 

contactpersoon van elipsLife.  

Wie is elipsLife? 

elipsLife is een verzekeraar voor institutionele cliënten (B2B) en biedt alle verzekeringen van biometrische 

risico’s aan. Deze verzekeringen dekken de financiële consequenties van overlijden en 

arbeidsongeschiktheid. elipsLife is in 2011 gestart en is een dochteronderneming van de Swiss Re Group, 

één van de grote wereldwijde herverzekeraars. 

  


