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Mijn zus van 38 heeft vandaag te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en nog maar een paar
maanden te leven heeft. Ze heeft altijd een verzekering gehad,maar is bezig gewees met
schuldsanering, hierdoor is de premie een aantal keer niet betaald en nu is ze uit de verzekering
gegooid. Ze heeft alleen kleine kinderen, die kunnen het niet betalen... Uiteraard willen wij als familie
wat proberen te doen. Is het niet mogelijk om als nog een verzekering in 1x af te kopen o.i.d. en is het
echt zo dat door een paar keer geen premie te betalen alles wat ze die jaren daarvoor opgebouwd heeft
helemaal komt te vervallen?
Mvgr Karin

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Een verzekering waarvan de premie niet tijdig wordt voldaan, wordt inderdaad zowel overeenkomstig de
wet als de voorwaarden beëindigd. Eventuele poliswaarde wordt gebruikt om de premie zoveel mogelijk
"voor te schieten". Uitvaartverzekeringen hebben pas na langere looptijd poliswaarde, dus de
verzekering is terecht beëindigd. De betaalde premie is bedoeld geweest het overlijdensrisico met
onmiddeliijke ingang te dekken. Deze zogeheten risicopremie is dus niet meer beschikbaar. U kunt dat
vergelijken met de premie voor een willekeurige verzekering, bijvoorbeeld een inboedelverzekering.
Ook die premie is bedoeld een risico te dekken. Uitvaartverzekeraars bieden de mogelijkheid om een
depotstorting te doen. Dat heeft echter geen zin. Er wordt dan namelijk alleen het saldo van het depot
uitgekeerd, verhoogd met eventuele rente. U kunt dat bedrag dan veel beter op een bankrekening
storten. Er zijn helaas geen andere regelingen of mogelijkheden waaraan u in dit trieste geval iets heeft.
Er kan eventueel een beroep worden gedaan op de Wet Bijzondere Bijstand. U kunt daarvoor contact
opnemen met de gemeente waarin uw zus woonachtig is.
Ik wens u komende periode heel veel sterkte.
Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk
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