
Veelgestelde vragen ANW-hiaatverzekering 
 

1.    Hoeveel premie betaal ik voor deze verzekering? 

Dit hangt af van: 

1. uw leeftijd; 

2. de hoogte van het verzekerde bedrag dat u kiest; 

3. hoeveel de uitkering stijgt nadat deze is ingegaan. 

 

U leest in de Premiebijlage hoeveel premie u per maand betaalt. We stellen de premie voor 
het eerst op de begindatum van de verzekering vast. Dat doen we op basis van uw leeftijd 
op 1 januari 2018. Vervolgens bepalen we de premie ieder jaar op 1 januari opnieuw op 

basis van uw leeftijd op dat moment. De premietabel vindt u via 
https://www.elipslife.com/nl/nld/Solutions/Products/Anw-Gap-Civil-Servants of in de 
brochure.  
 
Voorbeeld 
U bent op 1 januari 2018 55 jaar oud. U kiest voor een verzekerde uitkering van € 7.500,- 

die 2% stijgt als de uitkering ingaat. De premie is dan € 37,29 per maand. Op 1 januari 

2019 bent u 56 jaar oud. De premie is dan € 39,27 per maand. De overheid verhoogt de 
wettelijke Anw-uitkering op 1 januari met 1%. Dit betekent dat uw verzekerde uitkering 
wordt verhoogd naar € 7.600,-. De nieuw maandpremie op 1 januari 2019 is dan € 39,78. 
 

 
 

2.   Waar kan ik mij aanmelden voor de verzekering? 
U kunt zich voor deze verzekering aanmelden op www.vspbv.nl/anwvoorambtenaren.  
 

3.   Het lukt niet om mij aan te melden voor de Anw-hiaatverzekering op 

www.vspbv.nl/anwvoorambtenaren. Hoe los ik dit op? 
Waarschijnlijk probeert u zich aan te melden vanaf een iPhone, een iPad of een MacBook. 
In sommige gevallen lukt het dan niet om u aan te melden. Wij weten niet hoe dit komt 
maar proberen het op te lossen. U kunt zich wel via een andere computer, tablet of 
smartphone zonder problemen aanmelden voor deze verzekering. Lukt het nog steeds niet? 
Stuur dan een e-mail naar anwvoorambtenaren@vspbv.nl.  
 

4.   Waar vind ik meer informatie over deze Anw-hiaatverzekering? 
U vindt meer informatie op https://www.elipslife.com/nl/nld/Solutions/Products/Anw-Gap-

Civil-Servants. Hier staan onder andere de brochure, de verzekeringsovereenkomst, 
“Vragen en antwoorden” en de premietabel. 
 

5.  Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor de verzekering zonder medische vragen ? 
Uw werkgever heeft u laten weten tot wanner u zich kunt aanmelden voor de Anw-

hiaatverzekering zonder medische vragen. Als u zich voor 1 mei aanmeldt dan begint de 
dekking op het moment dat de Anw compensatieregeling van het ABP stopt. Als u zich na 
30 april 2018 aanmeldt maar voor de datum die uw werkgever heeft genoemd voor 
aanmelding zonder medische vragen, dan is het voor u belangrijk om te weten dat: 
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-       De dekking begint op de dag nadat u zich aanmeldt, maar niet eerder dan 1 mei 

2018. 

-       De aanmelding is gelukt als u een ontvangstbevestiging heeft gekregen. Zonder 
ontvangstbevestiging is er geen verzekering. 

-       Uw partner krijgt geen uitkering van ons als u na 30 april overlijdt en niet bent 
aangemeld voor de Anw-hiaatverzekering. 

-       De carenzperiode start op de dag waarop de dekking begint. 
 

6.   Kan ik de verzekering laten doorlopen als ik met pensioen ga of naar een ander 
werkgever? 
Meldt u zich bij ons af? En doet u dat omdat u stopt met werken bij uw werkgever? Of 
omdat u de AOW-leeftijd heeft? Of omdat uw werkgever de verzekering stopt? Dan kunt u 
ons vragen om de verzekering zelf voort te zetten. Vraag ons dan een offerte. Daarvoor 
stuurt u een mail naar anwvoorambtenaren@vspbv.nl. Blijft u bij een overheidsinstelling of 

universiteit werken en heeft uw nieuwe werkgever ook deze Anw-hiaatverzekering bij ons 
afgesloten? Dan hoeft u alleen uw nieuwe werkgever aan ons door te geven. Ook daarvoor 
stuurt u een mail naar anwvoorambtenaren@vspbv.nl. U ontvangt na de wijziging een 
nieuw bewijs van deelname. 
 

7.   Ik woon niet in Nederland. Kan ik mij toch verzekeren? 
U kunt zich dan aanmelden voor deze Anw-hiaatverzekering als uw werkgever een 

overeenkomst met ons heeft afgesloten. Aanmelden kan via 
www.vspbv.nl/anwvoorambtenaren. Vul dan uw adres als volgt in: 
Straat               : postcode + straatnaam 
Huisnummer     : huisnummer 
Postcode         : 9999 ZZ 
Plaats              : woonplaats + landcode 
 

Let op 
U kunt zich alleen verzekeren als u in een land woont dat de Nederlandse overheid veilig 
vindt, tenzij wij met uw werkgever andere afspraken hebben gemaakt. België en Duitsland 
vindt de Nederlandse overheid veilig. Wanneer het veilig is, vindt u terug in artikel 10 van 
de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op 
https://www.elipslife.com/nl/nld/Solutions/Products/Anw-Gap-Civil-Servants.  

 
8.   Krijg ik ook een uitkering als de verzekering stopt en ik leef nog? 

U krijgt dan geen uitkering van ons. U bouwt geen waarde op binnen deze verzekering. 
Stopt de verzekering anders dan doordat u overlijdt? Dan krijgt u geen uitkering van ons 
uit deze verzekering. 
 

9.   Kunt u mij adviseren welke verzekering ik nodig heb? 

Wij geven u geen advies. Wilt u weten of u deze verzekering nodig hebt? Dan kunt u een 
financieel adviseur vragen. Een financieel adviseur kijkt of uw partner na uw overlijden 
extra inkomen nodig heeft uit deze verzekering. elipsLife en VSP B.V. zijn voor dit product 
geen financieel adviseur. elipsLife en VSP B.V. zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen 
van de keuzes die u maakt over deze verzekering. 
 

10. Hoe kan ik vragen stellen? 

U kunt uw vraag per e-mail stellen via anwvoorambtenaren@vspbv.nl of 

anwvoorambtenaren@elipslife.com. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te 

beantwoorden. 

 
11. Ik ben ongeneeslijk ziek. Wat moet ik doen? 

Dan kunt u kiezen uit: 
1.   U meldt zich niet aan bij elipsLife maar treedt in contact met het ABP of u in aanmerking       

komt voor de coulanceregeling; 
2.   U meldt zich aan bij elipsLife. U overlijdt in het eerste jaar als gevolg van deze ziekte. Wij 

zullen uw partner vragen om aan te tonen dat het overlijden niet te verwachten viel toen u 
de verzekering bij ons afsloot. 
a. als uw partner dit niet kan aantonen keren wij niet uit aan uw partner. Wij bepalen of uw 
overlijden te verwachten viel. 
b. als uw partner dit kan aantonen dan gaan wij uitkeren aan uw partner. Wij bepalen of 
uw partner dit voldoende heeft aangetoond. 
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3.   U meldt zich aan bij elipsLife. U overlijdt na het eerste jaar als gevolg van deze ziekte. Wij 

zullen het verzekerde bedrag uitkeren aan uw partner. 

 
Wij geven u geen advies. Wij beoordelen ook niet vooraf of uw overlijden binnen 1 jaar valt te 
verwachten. 

 
Als u niet weet welke keuze u moet maken, dan kunt u uw behandelend arts raadplegen en/of 
een financieel adviseur om advies vragen. 

 

Bent u (ongeneeslijk) ziek bij het begin van de verzekering en ontvangt u nog geen 

WIA-uitkering of een gedeeltelijke WAO- of WIA-uitkering? 

De verzekering stopt op het moment dat u een WAO- of WIA-uitkering ontvangt omdat u 80 tot 
100% arbeidsongeschikt bent. Dit geldt ook als u ongeneeslijk ziek bent maar nog geen WAO- 
of WIA-uitkering krijgt. Uw partner krijgt geen uitkering als u overlijdt nadat u een WAO- of 

WIA-uitkering ontvangt omdat u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent. 
 

Voorbeeld 

U bent ziek geworden op 1 augustus 2016 en werkt vanaf dat moment niet meer. U meldt zich 

per 1 mei 2018 aan voor deze verzekering. U krijgt vanaf 1 augustus 2018 een WIA-uitkering. 

De Anw-hiaatverzekering stopt dan op 1 augustus 2018.  

U overlijdt op 1 september 2018. Uw partner krijgt geen uitkering van ons. 
 


