VIVIUM
Tijdelijke
Overlijdensverzekering
De toekomst
van uw gezin,
de beste
investering

U werkt hard en dus geniet uw gezin van een
zorgeloos leven. Maar wat als uw inkomsten straks
wegvallen omdat u er niet meer bent? Hoe moet uw
gezin dan verder? Wie betaalt dan de studiekosten,
de kinderopvang en de auto?
Ons antwoord: de tijdelijke overlijdensverzekering
van VIVIUM. Die komt tussen als u iets overkomt.
Zodat uw gezin verder kan zonder financiële
moeilijkheden.

Zo werkt een tijdelijke
overlijdensverzekering
1. U bepaalt in welke periode van uw leven het
financiële risico groot is mocht uw inkomen
wegvallen. Bijvoorbeeld: tijdens de studies van de
kinderen. Of net na de geboorte van uw tweeling.
2. U bepaalt voor welke som u graag ingedekt bent.
Dat bedrag wordt uitgekeerd als u iets overkomt in
de aangeduide periode.
Bijvoorbeeld
Jan is 30. Hij is getrouwd met Martine, heeft twee kleuters en
een huis (de lening wordt reeds gedekt door een schuldsaldoverzekering). Jan en Martine werken allebei, maar Jan verdient
veruit het meest. Hoe kan Jan de financiële zorgen van zijn gezin
wegnemen mocht hem iets overkomen?
Jan sluit een tijdelijke overlijdensverzekering af voor tien jaar, met
een gedekte som van 50.000 euro. Dat kost hem 75 euro per jaar.
Een jaar later, bij de geboorte van het derde kindje, stopt Martine
tijdelijk met werken. Om dat verhoogde risico op inkomstenverlies
te verzekeren, verdubbelt Jan de gedekte som. Zijn premie
bedraagt dan 125 euro per jaar.

Disclaimer: de cijfers in het voorbeeld zijn indicatief en vormen in geen enkel opzicht
een verbintenis voor VIVIUM N.V. en evenmin voor de P&V Groep. Ze gaan uit van de
voorwaarden per 1 januari 2013 en betreffen een fictieve situatie. Dit voorbeeld werd
gerekend op basis van een niet-roker klant die in goede gezondheid verkeert.

3 redenen om een tijdelijke
overlijdensverzekering af te sluiten
1. U koopt zekerheid – Als uw inkomen wegvalt,
blijven een groot deel van de kosten van uw gezin
doorlopen. Dat zorgt gegarandeerd voor financiële
problemen. Met een overlijdensverzekering koopt
u de zekerheid dat uw gezin niet in financiële
moeilijkheden komt na uw overlijden.
2. U bepaalt zélf de reikwijdte – Niet elke periode
in uw leven is even risicovol. Daarom verzekert u
zich best alleen op het moment dat uw inkomen
echt cruciaal is voor uw gezin. Omdat u ook het
verzekerde bedrag zelf kunt bepalen, houdt u uw
budget altijd onder controle.
3. Uw premie ligt laag – In vergelijking met de
verzekerde som, betaalt u erg weinig voor een
overlijdensverzekering. In ruil voor die kleine kost,
krijgt u wel een grote gemoedsrust. In veel gevallen
en onder bepaalde voorwaarden recupereert u
zelfs 30% van die premie via de belastingen!

Praat erover met uw makelaar
Kaart de tijdelijke overlijdensverzekering aan bij
uw makelaar. Dat doet u beter vandaag dan morgen.
Want hoe jonger u bent, hoe lager uw premie.
Uw makelaar geeft u een realistisch beeld van de
risico’s die uw gezin loopt, en van uw opties om
hen te beschermen. Hij is ook een expert in het
samenstellen van de perfecte polis. Zo kunt u in
alle vrijheid de juiste keuze maken voor uw gezin.
De informatie in deze brochure is louter informatief en biedt geen volledig overzicht van
de voorwaarden die van toepassing zijn voor de besproken verzekering. Voor een volledig
en up-to-date overzicht van de eigenschappen van dit product verwijzen we u naar de
algemene voorwaarden. VIVIUM is niet gebonden door informatie opgenomen in deze
brochure die onvolledig of achterhaald zou zijn.
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Een vraag?
Uw makelaar kent het antwoord
We maken onze polissen graag zo duidelijk mogelijk, maar
we begrijpen dat u zich graag goed wilt informeren. En dat
doet u best bij uw makelaar. Hij is onafhankelijk en weet u
precies uit te leggen welke voordelen en voorwaarden aan
deze verzekering verbonden zijn.
Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen,
onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun overlijdensverzekering.

