
PRODUCTKENMERKEN SCILDON HUURVERZEKERING
INFORMATIE BESTEMD VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

Met de Scildon Huurverzekering kunnen uw klanten bij overlijden de huur blijven betalen en dus in een 
emotioneel roerige tijd in hun huis blijven wonen. Scildon maakt gedurende een door de klant gekozen 
periode maandelijks het verzekerde bedrag over.

KENMERKEN

Doelgroep

Voordelen voor uw klanten

Voordelen voor u

Dekking

Eigenschappen van de 
verzekerde

Looptijd en frequentie 
(gelijkblijvende) premie

Particulieren met een huurovereenkomst van een woonhuis voor eigen bewoning in Nederland bij 
aanvang van de verzekering. De huurders zijn 18 tot en met 70 jaar.

• Goede voorwaarden (geen en-bloc)
• Scherpe premie, scherpere premie voor niet-rokers
• Polis op papier en alle informatie op mijn.scildon.nl
• Digitale gezondheidsverklaring
• Werelddekking
• Looptijd vanaf twee jaar en gebroken duren mogelijk
• Klanten kunnen gehele huur of gemakkelijk een deel verzekeren (bijv. 50%, 75%)
• Klant wordt ontzorgd met uitkeringen per maand.

• Snel en eenvoudig digitaal aanvraagproces
• Acceptatie met digitale gezondheidsverklaring
• Geen handtekening van de klant nodig

• Maximale verzekerde huur: € 1500,- per maand
• Minimale verzekerde huur: € 250,- per maand
• Minimale duur uitkering: 2 jaar (24 maanden)
• Maximale duur uitkering: 10 jaar
• De uitkering loopt gedurende de gekozen periode, ook als de begunstigde overlijdt
• De ingangsdatum van de verzekering kan op iedere dag van de maand liggen

• Een of twee verzekerde(n)
• Minimale leeftijd 18 jaar
• Maximale startleeftijd: 70 jaar
• Minimale eindleeftijd: 20 jaar
• Maximale eindleeftijd (oudste) verzekerde: 75 jaar

• Premie per maand met automatische incasso
• Altijd één premiebetaler
• Bij twee verzekerde levens is premiesplitsing automatisch in de aanvraag en op de polis geregeld
• De premiebetalingsduur is gelijk aan de looptijd van de verzekering
• De uitkering is per maand achteraf en start na het eerste overlijden
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Voorlopige dekking

Gevolgen beëindiging of 
staken premiebetaling

Fiscaal

Voorwaarden

Scildon

Contact

Kenmerken

• Voorlopige dekking bij ongevallen, max 3 maanden dekking
• Maximale hoogte voorlopige dekking  24 maanden verzekerde huur, met het bedrag dat is 
  aangevraagd

De Scildon Huurverzekering kent geen conversie- of premievrije waarde. Op het moment dat de 
verzekering wordt beëindigd of de premiebetaling stopt, vervalt de overlijdensrisicodekking.

De uitkeringen zijn onbelast voor de inkomstenbelasting. Voor de vermogensbelasting zijn de 
uitkeringen wel belast. De begunstigde ontvangt jaarlijks een opgave van Scildon.

De Algemene Voorwaarden Scildon Huurverzekering, maart 2022 zijn van toepassing.

• Is een betrouwbare partij
• Is zeer solvabel
• Heeft haar processen goed op orde
• Is door adviseurs al zeventien keer uitgeroepen tot ‘Beste verzekeraar’
• Ondersteunt adviseurs op het gebied van overlijdensrisico met diverse tools, zoals nieuwsbrieven, 
  webinars en masterclasses

• (035) 625 25 25
• servicedesk@scildon.nl
• Inloggen Scildon Online: www.mijn.scildon.nl  Zie: Scildon ORV’s koop-/huurhuis
• De Huurverzekering is exclusief aan te vragen bij Scildon

scildon.nl/adviseurPkrtTP/Huur/22-03

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.


