FAMILY

COVER

Verzeker de toekomst van
uw naasten, ongeacht
uw gezinssamenstelling
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FAMILY

De familiale besc
om uzelf of uw naa
Family Cover: voorkom financiële
problemen voor uw nabestaanden!
Als gezinshoofd bent u bekommerd
over het welzijn van uw naasten.
U waakt over hen, u wil dat ze het goed
hebben. Maar wat indien u er morgen
niet meer bent? Wat indien uw partner
morgen alleen komt te staan? Wat indien
uw kinderen morgen alleen komen te
staan? De toekomst voorspellen is onmogelijk. Daarom is het essentieel de risico’s
tot een minimum te beperken en uw
naasten te beschermen indien u zou

overlijden. Niets voorzien zou immers een
vergiftigd geschenk zijn voor zij die
achterblijven. Op de sociale zekerheid
kunnen de overblijvende echtgeno(o)t(e)
of samenwonende partner, noch de
kinderen, best niet al te veel rekenen. Wie
niets voorzien heeft krijgt, naast het
emotionele leed, bijna zeker ook af te
rekenen met financiële problemen.
Family Cover biedt voor deze
problematiek een antwoord op maat aan
een lage prijs. Family Cover verzekert bij
overlijden immers een maandelijkse
rente ten gunste van de overlevende
partner (getrouwd of niet) en de
kinderen, of enkel voor de kinderen.

Met Family Cover houden
uw naasten het hoofd boven water,
ongeacht de gezinssamenstelling
Naast de klassieke man/vrouw-relatie
is er de man/man en vrouw/vrouwrelatie. Een koppel kan getrouwd zijn of
niet, kinderen hebben of niet. De kinderen
kunnen van het koppel zelf zijn, dan wel
kinderen uit een vorige relatie. Talrijke
gezinssamenstellingen zijn mogelijk voor
Family Cover. Hieronder weerhouden we
4 situaties:

Globale bescherming van het
gezin
Het betreft de klassieke gezinssamenstelling waarbij het koppel zich
financieel wil beschermen tegen de
gevolgen van het wegvallen van één van
beide partners. Family Cover garandeert
het storten van een maandelijkse rente

COVER

cherming op maat
asten te beschermen
aan de overlevende partner gedurende
een vooraf gekozen periode. Eveneens
kan een bijkomende rente per kind
voorzien worden tot de kinderen
meerderjarig zijn. De maandelijkse rente
wordt in één keer gestort in de vorm van
een uitgekeerd kapitaal.
Het betreft een verzekering op twee
hoofden. Twee verzekerden worden
gedekt in één enkel verzekeringscontract.
De premie is hierdoor tot 20% goedkoper!

Bescherming van naasten in
geval van echtscheiding
In deze formule wil de verzekerde een
kapitaal verzekeren dat het alimentatiegeld kan vervangen indien hij of zij zou
overlijden. Dit om zijn ex-partner een
financiële reserve te garanderen en/of
om de opvoeding en studiekosten van de
kinderen te betalen.

Bescherming van één partner

Bescherming van de kinderen
van een alleenstaande

Deze situatie komt voor indien slechts
één van beide partners een bron van
inkomsten heeft en zich bijgevolg alleen
wil verzekeren. De partner met inkomen
verzekert zich om – indien hij of zij zou
overlijden – de overlevende partner en
de eventuele kinderen de middelen
te geven te voorzien in hun levensonderhoud.

Family Cover kan ook gebruikt
worden voor een alleenstaande met
kinderen, ongeacht of de alleenstaande
alleen is als gevolg van een overlijden,
dan wel het een alleenstaande ouder
met kinderen betreft. Het doel is
identiek nl. het verzekeren van een rente
voor de weeskinderen om hen te helpen
te voorzien in hun levensbehoeften.

Voordelen van
Family Cover
Family Cover laat toe in te spelen op
iedere situatie en is bijgevolg bruikbaar
voor alle mogelijke gezinssamenstellingen.
Het volstaat de financiële noden van
het gezin in kaart te brengen om een
verzekering Family Cover af te sluiten.
Family Cover garandeert een kapitaal
in functie van de gewenste maandelijkse
rente voor de overlevende partner en/of de
kinderen, en de gewenste duurtijd. De

premies worden exact berekend in functie
van het profiel van de verzekerde.
Family Cover biedt uw familie
bijgevolg de garantie het hoofd te kunnen
bieden in moeilijke tijden. Voor een lage
prijs kan u uw naasten behoeden voor
financiële moeilijkheden, hen verzekeren
van een degelijke levensstandaard en hen
een financiële reserve geven voor de
opvoeding van de kinderen.
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ZA, de enige overlevensverzekeraar
op de markt: voordelige premies
en exclusieve voordelen!
ZA wenst goede overlijdensverzekeringen aan te bieden tegen een
voordelige prijs. Daarbij willen wij ook
de nadruk leggen op preventie en solidariteit.
Om onze verzekerden aan te
moedigen zichzelf goed te verzorgen,
bieden wij hen vanaf 40 jaar
gezondheidscheques aan t.w.v.
30 euro. Met deze cheques kan
de klant zich iedere 3 jaar
preventief laten onderzoeken.
ZA hoeft uiteraard de
resultaten van deze onderzoeken niet te kennen maar
vraagt enkel het bewijs dat de

onderzoeken effectief werden uitgevoerd.
ZA kent bovendien een korting van 5%
toe aan officiële orgaandonoren. Het
solidariteitsprincipe is immers één van
de basisprincipes van verzekeringen.
Binnen dit kader beloont ZA mensen
met een hart. Officiële orgaandonoren
zijn zo’n mensen.

