VIVIUM waarborg overlijden

BESCHERM UW NABESTAANDEN…
met de aanvullende waarborg overlijden

Uw groepsverzekering biedt de mogelijkheid om een verzekering in geval van overlijden te onderschrijven.
Hebt u hier al over nagedacht?
De oorzaken van overlijden zijn divers, het kan jong en oud overkomen.
De voornaamste oorzaak van overlijden bij mannen is kanker (1 op 3). Bij vrouwen is dit een hart- of vaatziekte
(1 op 3). Wie kent er niet iemand in zijn omgeving die aan deze aandoening is gestorven? Of door een ongeval?
De kans om te overlijden op jongere leeftijd lijkt beperkt, maar de gevolgen ervan worden onderschat.
De levensstandaard van uw gezin komt onder druk te staan:
• Kunnen uw kinderen hun studies verderzetten?
• Kan uw gezin alle uitgaven blijven dragen, zoals de gezinswagen, het onderhoud van de woning,
dagdagelijkse uitgaven (bv. voeding en kledij)?
• Wat met de hobbies en sociale engagementen van uw partner en kinderen?
Een verzekering met waarborg overlijden zorgt ervoor dat uw gezin niet in de kou blijft staan.

EEN HERKENBAAR VERHAAL
Marc (35 jaar) en Marie (32 jaar) hebben 2 kinderen, Lotte (6 jaar) en Kobe (4 jaar). Marie werkt 80%. Haar inkomen
bedraagt netto 1.850 euro/maand. Marc werkt voltijds, zijn inkomen bedraagt netto 2.200 euro/maand.
Op een dag slaat het noodlot toe. Marc overlijdt in een auto-ongeluk. Naast de enorme emotionele klap, krijgt Marie te
maken met zware financiële moeilijkheden.
Vóór overlijden Marc

Inkomen per maand

Na overlijden Marc

4.050 €

1.907* €

Marc

2.200 €

0€

Marie

1.850 €

1.907 €

3.155 €

2.405 €

Uitgaven per maand
Sparen per maand

sparen per maand: 895

€

tekort per maand: -498

€

Detail van de uitgaven per maand**
Voeding, kledij

625 €

525 €

1.019 €

600 €

Dokter, apotheek, lichaamsverzorging…

234 €

182 €

Auto, vervoer, gsm…

494 €

444 €

Horeca, toerisme, onderwijs, cultuur, ontspanning

524 €

429 €

Financiële diensten, verzekeringen

167 €

145 €

92 €

80 €

Woning

Andere
*
**

De schuldsaldoverzekering
loste een deel van het
woonkrediet in.
Stel dat Marc en Marie
huurders zijn, dan is het
tekort nog groter, omdat er
geen tussenkomst van een
schuldsaldoverzekering is.
Als Marie zou overlijden,
zou Marc ook in financiële
moeilijkheden komen onder
meer door de stijgende kost
in kinderopvang.

het netto-inkomen van Marie stijgt lichtjes omdat de belastingvoet wijzigt
rapport federale overheid (huishoudbudget 2009 + 10%)

Kan Marie niet van een overlevingspensioen genieten?
 De voorwaarden voor het overlevingspensioen zijn heel streng. In ons voorbeeld voldoet Marie niet aan de voorwaarden.

EEN AANVULLEND INKOMEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN
VOORKOMT FINANCIËLE ZORGEN
Het principe is eenvoudig: u verzekert een kapitaal, dat uitgekeerd wordt als u overlijdt. Uw nabestaanden hebben zo een
financiële buffer om een kritische periode (in de meeste gevallen zolang de kinderen studeren en thuis wonen) te overbruggen.

Welk kapitaal moet ik verzekeren? En is dat niet duur, zo’n verzekering?
	
Onderstaande tabel helpt u op weg. Naargelang het gekozen verzekerd kapitaal, kunt u uw partner en kinderen
een extra inkomen per maand bezorgen als u overlijdt. De premie is zeer laag in verhouding tot het kapitaal dat
uw nabestaanden ontvangen.
Verzekerd
kapitaal
overlijden*

Premie per maand**
Leeftijd
30 jaar

Aanvullend inkomen per maand

Leeftijd
35 jaar

Leeftijd
45 jaar

gedurende
20 jaar

gedurende
15 jaar

gedurende
10 jaar

35.000

5,0 €

6,5 €

11,0 €

135 €

174 €

251 €

70.000

10,0 €

13,0 €

22,0 €

270 €

348 €

503 €

100.000

14,3 €

18,6 €

31,4 €

386 €

497 €

718 €

150.000

21,4 €

27,9 €

47,1 €

579 €

745 €

1.077 €

200.000

28,6 €

37,1 €

62,9 €

772 €

993 €

1.437 €

*
**

Overlijdenskapitaal, na aftrek taksen groepsverzekering, belegd aan 1,5%/jaar, met maandelijkse afnames.
De cijfers in het voorbeeld zijn indicatief en vormen in geen enkel opzicht een verbintenis voor Vivium. Ze gaan uit van de voorwaarden per 1 januari 2013 en betreffen
een fictieve situatie. Dit voorbeeld werd gerekend op basis van een gemiddelde populatie in een groepsverzekering met een gelijkwaardige mix mannen en vrouwen.

Als vuistregel geldt dat u best minimaal 2 x uw jaarinkomen verzekert als waarborg bij overlijden.

Ik ben alleenstaande ouder? Wat kan ik doen?
 In dit geval doet u er zeker goed aan voorzieningen te treffen voor uw kinderen. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt,
kunt u voor een beperkte kostprijs uw kinderen van een financiële buffer voorzien in geval van uw overlijden.

Moet ik langs de dokter alvorens ik van deze waarborg kan genieten?
 B
 ij Vivium hanteren we soepele voorwaarden voor wat betreft de medische acceptatie. In de meeste gevallen hoeft u
geen medische vragenlijst in te vullen voor kapitalen tot 400.000 euro.

Kan enkel de partner begunstigde zijn?

- Koningsstraat 151, 1210 Brussel - 8.688N - 01.2017

 In de meeste gevallen is het evident dat de huidige partner de begunstigde is.
Vivium heeft echter een moderne visie op het begrip partner. Zo vallen feitelijk samenwonenden, partners van
hetzelfde geslacht en nieuw-samengestelde gezinnen niet uit de boot. We kunnen ook rekening houden met
gehandicapte kinderen (verlengde minderjarigheid). Bovendien is het mogelijk om bepaalde gezinsleden, zoals
kinderen uit een eerste huwelijk, rechtstreeks als begunstigde aan te duiden.
U kunt de begunstiging dus aanpassen naar uw persoonlijke behoeften.
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Aarzel dus niet en neem een basisdekking overlijden
in uw groepsverzekering, want:
- in geval van uw overlijden, kunnen de financiële gevolgen
zwaar doorwegen voor uw nabestaanden;
- de kostprijs om uw nabestaanden te beschermen is zeer beperkt.

