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PLN en verzekeringen: waar kan een PLN-drager terecht?
Heb je momenteel een vast inkomen, een eigen huis of ben je al goed verzekerd
voor je ziektekosten, dan ondervind je geen problemen. Maar wat als je jong bent,
drager van de PLN-mutatie en je wilt een huis kopen? Of een aanvullende
ziektekostenverzekering afsluiten? Of een levensverzekering? In sommige gevallen
word je geweigerd, en in sommige gevallen gaat het goed. Maar bij welke
verzekeraar moet je zijn voor de meest begripvolle benadering? Bij de afgelopen
PLN-dag vroegen verschillende dragers in de wandelgangen zich dit af. Er zou een lijst
zijn met coulante verzekeraars, maar wie, hoe, wat en waar bleef onduidelijk. Ook
wij wisten het antwoord niet en daarom zijn wij op zoek gegaan naar wat antwoorden.
Allereerst is daar de site van www.hypotheekberekenen.nl, van de tussenpersoon
ICZ. ICZ is een specialist die zich hard maakt voor een groep die bij andere
verzekeraars niet terecht kan.
Op de site staat de volgende informatie:
“Hypotheek bij chronische en/of ernstige ziekte
Wanneer u chronisch ziek bent en een hypotheek wil afsluiten zult u tegen veel
vragen en problemen oplopen. Zo kunt u bij veel verzekeraars geen
overlijdensrisicoverzekering afsluiten of u dient een veel hogere premie te betalen
voor uw verzekering. Deze situatie kan een groot probleem vormen bij het afsluiten
van een hypotheek. Gelukkig zijn er intermediairs die u kunnen bijstaan en er voor
kunnen zorgen dat u toch uw hypotheek kan afsluiten mét een betaalbare
overlijdensrisicoverzekering.
Intermediair voor een overlijdensrisicoverzekering
ICZ is nadrukkelijk geen verzekeraar, maar een intermediair. Dat betekent dat het
gaat om een tussenpersoon, die mensen helpt aan de beste
overlijdensrisicoverzekering. Om te voorkomen dat chronisch zieken en anderen die
ziek zijn geweest vanwege hun ziekte te veel betalen voor een verzekering. En om
vervelende verrassingen te voorkomen bij het afsluiten van een
overlijdensrisicoverzekering.
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De specialist heeft veel ervaring met chronisch zieken en anderen die de ziekte
inmiddels achter de rug hebben maar nog altijd met de gevolgen worden
geconfronteerd. Vanuit een doordachte aanpak, die een goede verzekering voor een
eerlijke premie garandeert.
De ICZ overlijdensrisicoverzekering is het resultaat van een unieke werkwijze. De
specialisten houden er rekening mee dat geen mens hetzelfde is, waardoor het
belangrijk is om daar ook in de polis rekening mee te houden. De intermediair
biedt verzekeraars meer inzicht in de verschillende ziekten en aandoeningen waar
mensen mee te maken kunnen hebben. Dat leidt tot belangrijke inzichten en kweekt
begrip, om op basis daarvan een polis af te kunnen sluiten. Op die manier is de ICZ
overlijdensrisicoverzekering vaak een stuk goedkoper dan de reguliere polissen die
er bij de verzekeraars beschikbaar zijn. De hulp door de intermediair is op die manier
van grote toegevoegde waarde. Maar met een intermediair alleen bent u er nog
niet.
ICZ werkt samen met vrijwel alle onafhankelijke hypotheekadviseurs in Nederland.
ICZ verzorgt de overlijdensrisicoverzekering en uw hypotheekadviseur regelt de rest.”

Verder loont het de moeite om te kijken op de site van www.overlijdensrisico.info.
Daar staat onder meer:

“Een overlijdensrisicoverzekering na genetisch onderzoek: kan dat?
In de praktijk blijken de meeste mensen met een erfelijke belasting meer dan
voldoende mogelijkheden te hebben om een normale overlijdensrisicoverzekering af
te sluiten. Onder ‘normaal’ wordt hier verstaan: een ORV met een reguliere dekking,
een reguliere looptijd en onder reguliere voorwaarden. Dit komt door de wettelijke
vragengrens: voor verzekerde bedragen beneden deze grens is het
verzekeringsmaatschappijen verboden om te vragen naar erfelijkheidsonderzoeken
bij de aanvrager van de verzekering en diens familieleden. Wettelijk gezien ligt deze
grens op 250.000 euro, maar veel verzekeringsmaatschappijen hanteren op
vrijwillige gronden een hogere grens (pakweg tussen de 300.000 en 500.000 euro).
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Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af binnen deze grenzen, dan worden er dus
geen vragen gesteld over erfelijkheidsonderzoeken.
Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken
Met een overlijdensrisicoverzekering laat je je nabestaanden verzorgd achter. Een
prettig idee, want juist in een tijd van rouw en verdriet zitten mensen niet op
financiële problemen te wachten. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering
is wettelijk niet verplicht, , maar kan desalniettemin worden ‘opgelegd’ door
bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker. Door het afsluiten van een
overlijdensrisicoverzekering worden jouw nabestaanden niet opgezadeld met jouw
hypothecaire schuld, wat de kans vergroot dat de hypotheekverstrekker z’n geld weer
terug ziet.
Ben je je aan het oriënteren op een goede overlijdensrisicoverzekering? Door
verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zorg je ervoor dat je een ORV
vindt die bij je past én waarvoor je nooit te veel betaalt. Er zijn diverse spelers te
vinden op de markt: zelfs zoveel dat we deze niet allemaal kunnen opnoemen. We
beperken ons op deze website dan ook tot enkele grote aanbieders.
Aanbieders overlijdensrisicoverzekeringen
Bekende en grote aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen zijn: FBTO, Reaal
en Dela.
Bij deze verzekeringsmaatschappijen kan je een overlijdensrisicoverzekering
afsluiten in slechts enkele muisklikken. Benieuwd naar de kosten van een ORV?
Door enkele vragen te beantwoorden, krijg je direct advies voor een passende
overlijdensrisicoverzekering én zie je in één oogopslag hoeveel premie je hiervoor
maandelijks moet betalen.”
Tot zover de meest relevante informatie die wij aantroffen op internet. Via de
zoekopdracht chronisch ziekenhypotheek stuit je op vele mogelijkheden om je
eigen keuze te maken. Chronisch ziekenhypotheek is een tussenpersoon, geen
verzekeraar. De conclusie is dus: ga op zoek naar een gespecialiseerd
tussenpersoon, laat je goed voorlichten en neem de tijd om je beslissing te nemen.
We hopen hiermee wat meer duidelijkheid te hebben kunnen scheppen in deze
materie.

