 VIVIUM Key-Man verzekering

VERZEKER HET VOORTBESTAAN
VAN UW LEVENSWERK

Uw zaak is uw levenswerk. Vol passie zet u zich dagelijks in om er een succes van te maken. Als bedrijfsleider bent u cruciaal om uw
onderneming draaiende te houden. Uw werknemers, klanten, leveranciers en uw gezin steunen op u.

WAT ALS U PLOTS WEGVALT?
Wat als u er niet meer bent? Of wat als u arbeidsongeschikt wordt? Kan uw bedrijf dan verder zonder u?
Als u als sleutelfiguur wegvalt in uw onderneming, brengt dat heel wat kosten met zich mee:
• dossiers of activiteiten die stilvallen,
• investeringskredieten die niet meer afbetaald kunnen worden,
• verlies van cruciale kennis,
• dure zoektocht naar een vervanger,
• in het ergste geval: noodgedwongen vereffening van uw zaak en betalen van schuldeisers.

VIVIUM KEY-MAN VERZEKERING: ZUURSTOF VOOR UW ONDERNEMING
De oplossing is eenvoudig: een Key-Man verzekering. Die keert bij overlijden van de sleutelfiguur een kapitaal uit aan
zijn onderneming. De eventuele aanvullende omzetverzekering zorgt voor financiële continuïteit van de vennootschap bij
arbeidsongeschiktheid door de uitkering van een maandelijkse rente. Zo kan de vennootschap de financiële gevolgen
gemakkelijker opvangen of overbruggen.
Uw onderneming is dus steeds de begunstigde van de uitkeringen. De premies worden betaald door de vennootschap en
zijn fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen zijn belastbaar bij de bedrijfswinst.
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UITKERING VAN EEN KAPITAAL BIJ OVERLIJDEN
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Een Key-Man verzekering is mogelijk als een tijdelijke overlijdensverzekering (met vast kapitaal, al dan niet jaarlijks
indexeerbaar). U kiest zelf de looptijd. Vaak loopt de verzekering tot de sleutelfiguur de pensioenleeftijd heeft bereikt.
U kan ook kiezen voor de Key-Man verzekering als een schuldsaldoverzekering (ter indekking van een
investeringskrediet). De verzekering loopt even lang als het krediet.

EEN AANVULLENDE OMZETVERZEKERING
Wordt u als zaakvoerder arbeidsongeschikt door een ziekte of een ongeval? Dan zorgt de aanvullende omzetverzekering
voor de uitkering van een maandelijks bedrag om het omzetverlies door uw afwezigheid te compenseren.
Dat bedrag reikt tot maximaal 60% van de omzet, na aftrek van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, en na
aftrek van de uitkering in de verzekering Gewaarborgd Inkomen, als u die hebt. De hoogte van de uitkering hangt af van
de graad van arbeidsongeschiktheid (minimaal 25%, vanaf 67% keert Vivium uw bedrijf maandelijks het volledig bedrag
uit).

WAT KOST DIT?
Een VIVIUM Key-Man verzekering is een belangrijke investering in de financiële toekomst van uw bedrijf.
Voorbeeld:
Een 40-jarige bedrijfsleider, tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal: 200 000 euro, aanvullende
omzetverzekering met een jaarlijkse rente (uitkering in maandelijkse schijven): 25 000 euro, looptijd tot 67 jaar.
»» Jaarpremie overlijdensverzekering: 1 148,67 euro (inclusief taksen en kosten)
»» Jaarpremie omzetverzekering: 652,66 euro (inclusief taksen en kosten)
* De cijfers in het voorbeeld zijn indicatief en vormen in geen enkel opzicht een verbintenis voor Vivium. Ze gaan uit van voorwaarden per 19/11/2019
en betreffen een fictieve situatie. Dit voorbeeld werd gerekend op basis van een niet-roker in goede gezondheid.

WAT KRIJGT U IN DE PLAATS?
• Zekerheid: u hebt een financiële oplossing voor uw zaak indien u zou wegvallen.
• Gemoedsrust: uw bedrijf wordt beschermd indien u komt te overlijden of indien u arbeidsongeschikt bent.

Wacht niet te lang:
Kies voor financiële zekerheid. Kies voor het voortbestaan van uw levenswerk.

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de VIVIUM Key-Man verzekering die door Vivium ontwikkeld werd en
waarop het Belgische recht van toepassing is. Op de verzekering VIVIUM Key-Man zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het
verzekerde risico van toepassing. We verzoeken u dus om de Algemene Voorwaarden en de Financiële Infofiche van dit product aandachtig te lezen
vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.vivium.be of op eenvoudig verzoek bij uw makelaar. De duurtijd van uw contract zal
worden bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met uw makelaar, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo
goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal
onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief
(Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, per e-mail klacht@vivium.be) of telefonisch (02 250 90 60).
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Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

www.vivium.be

BTW

BE 0402 236 531 - RPR Brussel

Maatschappelijke Zetel

Zetel Antwerpen

Koningsstraat 151 - 1210 Brussel

Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen

TEL

+32 (0)2 406 35 11

TEL

+32 (0)3 244 66 88

V.U.: P&V Verzekeringen

cvba

Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000
Brussel), telefonisch (02 547 58 71) of per mail www.ombudsman.as.
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met de VIVIUM Key-Man verzekering

