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verzekeringen
Beleggings- 
verzekeringen



Voor wie is deze 
folder?
Deze folder is voor iedereen die 
een beleggingsverzekering wil 
afsluiten. Bijvoorbeeld een lijfrente, 
of een beleggingsverzekering die 
hoort bij een hypotheek. In deze 
folder van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) lees je waar je op 
moet letten voordat je een beleg-
gingsverzekering afsluit. Zo voor-
kom je ongewenste risico’s. Infor-
matie over beleggen vind je in de 
AFM folder ‘Verstandig beleggen’

Wie is de AFM? 
De AFM is onafhankelijk en con- 
troleert ondernemingen die actief 
zijn in sparen, lenen, beleggen en 
verzekeren. De AFM let erop dat 
financiële ondernemingen en 
pensioenuitvoerders hun klanten 
goed behandelen en juist informe-
ren. De AFM geeft ook advies aan 
het ministerie van Financiën over 
nieuwe wetten en regels. 
 
Bij de AFM kun je onafhankelijke 
informatie krijgen via de website
folders, nieuwsbrieven en het 
Meldpunt Financiële Markten, 
telefoonnummer  
0900 540 05 40 (€ 0,05 per  
minuut).

Stap 1
Kijk of een beleggingsverzekering 
bij je past

Een beleggingsverzekering is een 
levensverzekering waarmee je over 
een lange periode kapitaal kunt 
opbouwen. Kapitaal is het geld  
dat je krijgt als de verzekering  
is afgelopen. Bijvoorbeeld om je 
hypotheek af te lossen. Bij een 
beleggingsverzekering worden 
risico’s verzekerd, zoals overlijden. 
Als je overlijdt, krijgen je nabe-
staanden geld om bijvoorbeeld  
je hypotheek af te lossen. Soms 
wordt arbeidsongeschiktheid 
meeverzekerd. Voor een beleg-
gingsverzekering betaal je premie. 
De verzekeraar haalt daar meestal 
eerst alle kosten vanaf zoals 
administratiekosten en risico- 
premies (kosten voor het verzeke-
ren van risico’s). De rest van de 
premie wordt belegd in één of 
meerdere beleggingsfondsen.  
Je weet nooit hoeveel kapitaal  
je opbouwt. Dat hangt af van de 
waarde van de beleggingen. Wil je 
zekerheid? Dan kun je kiezen voor 
een spaarproduct.
Is de uitkering bij overlijden een 
vast bedrag? Dan betaal je minder 
premie voor het overlijdensrisico 
zolang de waarde van de beleg- 
gingen meer is dan verwacht. Je 
betaalt meer premie als de waarde 
van de beleggingen tegenvalt. Er 
blijft dan minder over om kapitaal 
op te bouwen. 

http://consument.afm.nl/consumenten/risico.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/folders/beleggen.aspx
http://www.afm.nl/
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/folders.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/nieuwsbrief.aspx
Meldpunt Financi�le Markten
gebruiker
Beleggingsverzekering
Een vorm van levensverzekering waarbij (een deel van) de premie wordt belegd in aandelen. De hoogte van het uitgekeerde bedrag hangt af van hoe goed de aandelen het doen

gebruiker
Lijfrente

Periodieke uitkering die je van een verzekeringsmaatschappij krijgt vanaf een afgesproken moment totdat je overlijdt. Voor deze uitkering moet je een levensverzekering afsluiten.


gebruiker
Levensverzekering

Een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Een levensverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek, zodat de nabestaanden niet met een grote (hypotheek)schuld achterblijven als de hypotheekgever komt te overlijden.


gebruiker
Premie

De periodieke betaling die verbonden is aan een verzekering.


gebruiker
Beleggingsfondsen

Een onderneming die geld van anderen belegt in aandelen of andere zaken. Voordelen voor de deelnemer zijn een relatief lage minimum inleg en het profiteren van risicospreiding en beleggingsexpertise.




Stap 2
Lees informatie over  
beleggingsverzekeringen

Weet je genoeg over beleggings-
verzekeringen? Test dat op  
www.weetwatjeweet.nl 

Verzamel informatie over verschil-
lende beleggingsverzekeringen. 
Vraag de verzekeraar naar de 
Financiële Bijsluiter Let op de 
volgende zaken: 
•  De kans dat je het verwachte 

kapitaal krijgt. Als je met een 
relatief lage premie veel kapitaal 
kan krijgen, dan zijn de risico’s 
meestal groot. 

•  Je kunt regelen dat je  
nabestaanden een bepaald 
bedrag krijgen als je overlijdt. 
Bijvoorbeeld om je hypotheek 
mee af te lossen. 

•  Bij een beleggingsverzekering 
betaal je kosten voor onder 
andere de administratie, de 
beleggingen en de adviseur.  
In het begin zijn deze kosten 
vaak het hoogst. Je betaalt ook 
risicopremies. 

•  Een beleggingsverzekering sluit 
je af voor een lange tijd. Vaak 
voor 30 jaar. Stop je eerder met 
het betalen van de premie?  
Bijvoorbeeld na vijftien jaar? 
Dan krijg je vaak minder dan de 
helft van het kapitaal dat je zou 
krijgen aan het einde van de 
looptijd. 

Stap 3
Kies de juiste verzekeraar  
en verzekering

Je kunt een verzekering afsluiten 
bij een verzekeraar of via een 
tussenpersoon. Iedereen die 
verzekeringen aanbiedt moet een 
vergunning hebben van de AFM. 
Controleer op www.afm.nl/registers 
welke verzekeraars en tussen- 
personen een vergunning hebben. 
Kies je voor het afsluiten van een 
verzekering via een tussenpersoon? 
Vraag dan voor welke verzekeraars 
hij bemiddelt en controleer of deze 
een vergunning hebben.

Vraag offertes op van verschillende 
verzekeraars. Het is belangrijk dat 
je altijd zelf de verschillende 
aanbiedingen vergelijkt.

Een tussenpersoon of verzekeraar 
moet ervoor zorgen dat de  
verzekering die jij afsluit bij jouw 
situatie past. Geef hem de informa-
tie die hij daarvoor nodig heeft. 
Vraag om een samenvatting of 
uitleg van het advies. Controleer 
dan of het advies inderdaad past 
bij jouw wensen en de risico’s die  
je wilt nemen.

http://www.weetwatjeweet.nl
http://consument.afm.nl/consumenten/aanpak/fb.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/afm/werkzaamheden/hoe/vergunningen.aspx
http://www.afm.nl/registers
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/beleggingsverzekering/onderzoek_advies/advies/waarom.aspx
gebruiker
Nabestaanden

Naaste familieleden en/of partner die na je overlijden achterblijven.


gebruiker
Tussenpersoon

Iemand die bemiddelt in financiële producten zoals hypotheken of verzekeringen. De tussenpersoon werkt meestal op provisiebasis: hij krijgt en vergoeding van de verzekeraar of de bank waarvoor hij bemiddelt.





Stap 4
Controleer alle stappen  

Denk goed na voordat je een hand- 
tekening zet. Beantwoord eerst de 
volgende vragen:
•  Op welke manieren kan ik een 

kapitaal opbouwen? Is een 
beleggingsverzekering voor mij 
de beste keuze?

•  Heb ik verschillende verzekerin-
gen met elkaar vergeleken?

•  Ken ik alle voorwaarden van  
de beleggingsverzekering die  
ik wil? 

•  Welke kosten moet ik betalen 
voor de beleggingsverzekering? 

•  Wat zijn de risico’s en wil ik die 
risico’s nemen?

•  Is het een probleem als ik aan 
het einde van de verzekering 
minder krijg dan ik had ver-
wacht? 

•  Hoe lang duurt de verzekering? 
Kan ik de premie al die jaren 
blijven betalen? 

•  Heeft de verzekeraar of tussen-
persoon een vergunning om 
beleggingsverzekeringen te 
mogen aanbieden?

Heb je nog vragen over de verzeke-
ring? Ga dan naar de verzekeraar  
of tussenpersoon. Zet geen hand- 
tekening voordat je alles begrijpt. 

Stap 5
Heb je een klacht, neem contact op

Elk jaar stuurt de verzekeraar een 
overzicht van de kosten en het 
opgebouwde kapitaal. Valt het 
kapitaal tegen? Of zijn de kosten 
hoger dan je had verwacht? Neem 
dan contact op met je verzekeraar 
of tussenpersoon. 

Heb je klachten over je verzekeraar 
of tussenpersoon? Schrijf dan een 
brief naar je verzekeraar of tussen-
persoon. Meld je klacht ook aan het 
Meldpunt Financiële Markten van 
de AFM. De AFM kan niet voor jou 
bemiddelen. Daarvoor moet je naar 
het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid) of naar de 
rechter. De AFM kan besluiten om 
te onderzoeken of de regels zijn 
overtreden. Als het nodig is, kan de 
AFM met de verzekeraar of tussen-
persoon gaan praten, een boete 
opleggen of de vergunning intrek-
ken. Lees ook de AFM folder ‘Een 
financiële klacht’ In het algemeen 
moet  
je een klacht binnen vijf jaar 
indienen. Vraag je verzekeraar  
om een ‘stuitingbrief’. Daarmee 
voorkom je dat je klacht verjaart. 

http://consument.afm.nl/consumenten/aanpak/faq/beleggingsverzekering/welke_informatie.aspx
http://www.kifid.nl/consumenten/
http://www.kifid.nl/consumenten/
http://consument.afm.nl/consumenten/vertrouwen/klacht/rechter.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/vertrouwen/klacht/rechter.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/folders/klachten.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/folders/klachten.aspx


Hoe kun je kapitaal opbouwen?
Er zijn verschillende beleggingsverzekeringen. Met een kapitaal-
verzekering eigen woning kun je in de toekomst je hypotheek af  
lossen. Met een lijfrenteverzekering kun je (extra) pensioen opbouwen. 
Een beleggingsverzekering kun je ook gebruiken om later de studie  
van je kinderen te betalen. 

Past een beleggingsverzekering niet helemaal bij wat je wilt? Wil  
je alleen kapitaal wil opbouwen en heb je geen verzekering nodig?  
Bijvoorbeeld omdat je alleenstaand bent? Of wil je liever niet beleggen? 
Dan kun je op andere manieren kapitaal opbouwen. Bijvoorbeeld:
1.  Banksparen of bankbeleggen 

Je opent bij een bank een geblokkeerde spaarrekening of een  
geblokkeerde beleggingsrekening. Hiermee kun je sparen of beleggen 
voor een (extra) pensioen of om je hypotheek af te lossen. Als je aan 
bepaalde regels voldoet, betaal je over het opgebouwde bedrag geen 
vermogensbelasting. Als je overlijdt, krijgen je nabestaanden het  
bedrag dat is opgebouwd.

2.  Beleggen op een effectenrekening of in een beleggingsfonds   
Je belegt zonder een contract voor lange tijd. Je kunt aparte  
verzekeringen afsluiten tegen risico’s, zoals overlijden en arbeids-
ongeschiktheid.

3.   Een spaarhypotheek 
Je bouwt kapitaal op tegen dezelfde rente die je betaalt voor je  
hypotheek. Bij een spaarhypotheek wordt ook het overlijdensrisico 
verzekerd. 

http://consument.afm.nl/consumenten/aanpak/faq/banksparen_beleggen/wat.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/aanpak/faq/banksparen_beleggen/risico.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/hypotheek/handig/begrippen/spaarhypotheek.aspx
gebruiker
Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering geeft aan het eind van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde(n) recht op een eenmalige kapitaaluitkering. Het meest bekend is de zogenoemde 'kapitaalverzekering eigen woning' waarmee vermogen wordt opgebouwt waarmee een hypotheek aan het einde van de looptijd wordt afgelost.



gebruiker
Lijfrente

Levensverzekering waarbij na een bepaalde tijd een lijfrente uitgekeerd wordt.



gebruiker
Beleggingsrekening

Rekening waarmee je beleggingstransacties kunt verrichten.



gebruiker
Vermogensbelasting

Belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3. Hieronder vallen onder andere tweede woningen, bank- en spaartegoeden, en kapitaalverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan de eigen woning.



gebruiker
Beleggingsfonds

Een onderneming die geld van anderen belegt in aandelen of andere zaken. Voordelen voor de deelnemer zijn een relatief lage minimum inleg en het profiteren van risicospreiding en beleggingsexpertise.




Handige telefoonnummers en adressen
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Voor klachten over financiële ondernemingen en een overzicht  
van alle beleggingsverzekeringen
Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag
www.kifid.nl | 070 333 89 99

Verbond van Verzekeraars 
Postbus 93450 | 2509 AL Den Haag
www.verzekeraars.org | www.feitenoverbeleggingsverzekeringen.nl

Vereniging Eigen Huis
Postbus 735 | 3800 AS Amersfoort
www.eigenhuis.nl | 033 450 77 50

Autoriteit Financiële Markten (AFM) | Meldpunt Financiële Markten
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam | info@afm.nl | www.afm.nl
www.weetwatjeweet.nl | 0900 540 05 40 (€ 0,05 per minuut)

Wij hebben deze folder met zorg geschreven. De informatie wordt  
vrijblijvend verstrekt. De AFM kan niet garanderen dat de informatie 
compleet of actueel is. Je kunt aan deze informatie geen rechten  
ontlenen. De AFM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het  
gebruik van deze informatie.
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www.kifid.nl 
http://www.verzekeraars.org
http://www.feitenoverbeleggingsverzekeringen.nl
http://www.eigenhuis.nl
mailto:info@afm.nl
http://www.afm.nl/
http://www.weetwatjeweet.nl/

