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Beste werknemer, 

 

Binnen afzienbare tijd stop je met werken bij ons of je bent inmiddels al gestopt met werken. Het kan 

zijn dat je een Anw-hiaatverzekering hebt afgesloten bij verzekeraar elipsLife. Wij weten niet welke 

werknemers een Anw-hiaatverzekering hebben afgesloten. Daarom heeft elipsLife ons verzocht om 

deze brief aan alle werknemers te sturen die stoppen met werken bij ons. In deze brief lees je wat je 

moet doen als je een Anw-hiaatverzekering bij elipsLife hebt afgesloten. 

 

Lees deze brief goed als je een Anw-hiaatverzekering bij elipsLife hebt afgesloten! 

 
Heb je geen Anw-hiaatverzekering bij elipsLife afgesloten? 
Dan hoef je niets te doen. 
 
Heb je een Anw-hiaatverzekering bij elipsLife afgesloten en stop je met werken bij je 
werkgever? 
Geef dit dan binnen 1 maand door aan elipsLife. elipsLife kan de incasso van de premie dan op tijd 

stoppen. Je stuurt daarvoor een e-mail naar anwvoorambtenaren@vspbv.nl. VSP B.V. doet de 

administratie voor deze verzekering namens elipsLife. 

 

Geef het door aan elipsLife als je ergens anders gaat werken of met prepensioen gaat. Als je 68 bent 

geworden en met pensioen gaat dan hoef je dit niet aan elipsLife door te geven. De verzekering stopt 

dan automatisch.  

 
Gaat de verzekering door als ik bij een andere werkgever ga werken die ook een Anw-
hiaatverzekering voor ambtenaren en universiteitsmedewerkers heeft? 

Blijf je bij een overheidsinstelling of een universiteit werken en heeft jouw nieuwe werkgever ook deze 

Anw-hiaatverzekering bij elipsLife afgesloten? Dan hoef je alleen jouw nieuwe werkgever aan ons 

door te geven. Dat doe je via anwvoorambtenaren@vspbv.nl. Je ontvangt na de wijziging een nieuw 

bewijs van deelname. 

 
Kan ik de verzekering zelf voortzetten? 
Meld je je af bij elipsLife? En doe je dat omdat je stopt met werken bij je werkgever en jouw nieuwe 

werkgever geen Anw-hiaatverzekering heeft? Of omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je 

elipsLife vragen om de verzekering zelf voortzetten. Vraag elipsLife dan een offerte in de mail die je 

stuurt naar anwvoorambtenaren@vspbv.nl.  

 
Wat gebeurt er als je overlijdt nadat de verzekering is gestopt? 
Overlijd je nadat de verzekering is gestopt? Dan krijgt jouw partner geen uitkering. Dit geldt ook als je 

vergeet om je op tijd bij ons af te melden. 

 
Goed om te weten 
De Anw-hiaatverzekering is een verzekering op risicobasis. Dit betekent dat je geen waarde hebt 

opgebouwd binnen deze verzekering. Stopt de verzekering anders dan doordat je overlijdt? Dan krijg 

je geen uitkering van elipsLife uit deze verzekering. 
 


