Informatiefiche

Family Cover
In gezinsbeschermingsverband bestaat de fundamentele rol van de verzekeringsmakelaar erin om een persoonlijke
oplossing voor te stellen, die aangepast is aan de specifieke behoeften van elke gezinssituatie.
Family Cover is een overlijdensverzekeringscontract dat financiële problemen voor de overlevende gezinsleden bij het
wegvallen van één van de ouders wil voorkomen.

5 mogelijke gezinssamenstellingen






2 partners met 2 inkomens: 1 contract over twee hoofden
2 partners met 1 inkomen: contract met 1 enkele verzekerde
1 alleenstaande ouder: de ouder verzekert zich ten gunste van het/de kind(eren)
1 gescheiden ouder, met alimentatie
1 gescheiden ouder, met gedeeld hoederecht

Het overlijdenskapitaal wordt bepaald op basis van een maandelijks uitkeringsbedrag dat men denkt nodig te zullen
hebben om de kosten van elk kind tot een bepaalde leeftijd te dekken.
Optioneel kan men ook een maandelijks bedrag voor een bepaalde termijn voor de overlevende ouder voorzien.
Het verzekerde kapitaal is gelijk aan de som van de over te dragen maandelijkse bedragen.

Standaardwaarden




EUR 200 per kind tot aan zijn 21e verjaardag
EUR 500 voor de overlevende ouder gedurende 36 maanden
De vervaldag van de polis is de 1e dag van de maand die volgt op de 21e verjaardag van het jongste kind.

Type van premies



Eenmalige premie
Constante premies gedurende een betalingstermijn naar keuze (standaard maximaal mogelijke termijn)

Fractionering





Jaarlijks
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Maandelijks met domiciliëring (standaard)

Commissies (alle ZA-tarieven mogelijk)



Inning: tussen 0 % en 40 %
Forfait: tussen EUR 0 en EUR 40
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Fiscaliteit (afhankelijk van de fiscale mogelijkheden waar de particulier over beschikt)




Langetermijnsparen
Pensioensparen (in dat geval geen taks van 1,1 % op de premie)
Niet fiscaal

Medische formaliteiten
Vgl. tabel van de medische formaliteiten

Aanvullende garanties
Niet mogelijk met de Family Cover

Elektronische indiening
Het ‘Family Cover’-voorstel MAG ALLEEN ingediend worden via @ZAp (via de ZA Quick Click: sneller en zonder fouten!).

Argumenten











De andere te verzekeren ‘gezinsverantwoordelijkheid’
Fundamentele rol van de adviseur gespecialiseerd in verzekeringen: preventie
Financiële moeilijkheden bij het overlijden van één van de ouders
Kosten voor de opvoeding en de studies van de kinderen
Voor een erg redelijk budget geniet men een comfortabele dekking: berekening op basis van het beschikbare budget
van de klant!
Markt met een enorm potentieel: alle gezinsleden met kinderen jonger dan 18 jaar
Verzekering van het alimentatiegeld: 35.000 echtscheidingen per jaar in België!
Kruisverkoop met spaarformules voor jongeren, klantkredieten, de familiale BA …
Product met meerwaarde
Aanzienlijke marges: rentabiliteit op het volume dankzij het ‘PLUS T1’-tarief!

De overlevenstroeven van ZA zijn cumuleerbaar met FAMILY COVER!
Denken aan de eigen naasten houdt ook verband met preventie en solidariteit:

Korting van 5 % voor verzekerden die als orgaandonor geregistreerd zijn

Gezondheidscheques om de 3 jaar voor verzekerden ouder dan 40 jaar
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