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DOngevallenverzekering en verkeersrisico’s

Langetermijnsparen

Onafhankelijke rechtsbijstand

Gewetensonderzoek: ben ik goed verzekerd?

Met de start van het nieuwe schooljaar,
starten ook opnieuw alle club- en
groepsactiviteiten. Denk maar aan
sportclubs, muziekschool,
tekenacademie, jeugdbeweging, … 
U en uw gezinsleden gaan weer een
drukke tijd tegemoet, zowel in
familiekring als daarbuiten.

Meer activiteiten en bedrijvigheid
betekenen zo veel als meer risico’s. Tijd
dus om even te checken of u en uw
gezinsleden voldoende zijn verzekerd.
De sportclubs en jeugdbewegingen
bieden u uiteraard een
ongevallenverzekering aan, want wie
sport of speelt, stelt zich bloot aan
risico’s. Meer nog, de sportclubs en
verenigingen zijn verplicht om u deze
verzekering aan te bieden en de premie

door te rekenen in het lidgeld. Voordeel:
de premie ligt niet zo hoog, dus u
betaalt die graag. Nadeel is echter dat u
voor elk gezinslid en voor elke activiteit
een aparte verzekering afsluit, wat dan
weer het totale kostenplaatje de hoogte
kan injagen.
Daarenboven moet u zich ook de vraag
stellen of de verzekering die u afsluit via
de club of vereniging wel voldoende
dekking biedt.

Helaas is dit niet altijd het geval.

Vergeet niet dat de premie die u betaalt
dan ook gering is.
Daarom is het een goed idee om een
persoonlijke ongevallenverzekering af te
sluiten. De premie ervan ligt niet zo
hoog en deze verzekering biedt een heel
goede dekking in geval van persoonlijke
ongevallen. Dit houdt in dat u ook thuis
verzekerd bent voor kleine ongevallen.
Want ook thuis schuilt het risico op een
ongeval in een klein hoekje: uitglijden
in de badkamer, struikelen van de trap,
een wankele ladder waar u afdondert,
een mes dat uit uw handen glipt en op
uw blote voet terechtkomt,… een
ongeluk is snel gebeurd!

Een persoonlijke ongevallenverzekering
biedt een combinatie van dekkingen:
dekking bij overlijden, dekking
blijvende invaliditeit, dekking van
medische en postmedische kosten,…
Met een persoonlijke
ongevallenverzekering hoeft u zich dus
weinig zorgen te maken over de
financiële gevolgen en kunt u zich
helemaal wijden aan uw revalidatie. 
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Let wel een persoonlijke
ongevallenverzekering is geen
verzekering gewaarborgd inkomen.
Beide vertonen heel wat
gemeenschappelijke kenmerken, maar
er zijn toch een aantal belangrijke
verschillen.

Voor meer informatie over de
verschillen tussen de persoonlijke
ongevallenverzekering en de
verzekering gewaarborgd inkomen,
maakt u best een afspraak met uw
makelaar. 

Een persoonlijke ongevallenverzekering
biedt ook dekking bij een
verkeersongeval. Slachtoffers van een
verkeersongeval die eerder een
verzekering verkeersveiligheid hebben
afgesloten, kunnen ook beroep doen op
tussenkomst van deze verzekering
verkeersveiligheid.

Uiteraard beschermt de verzekering
verkeersveiligheid u niet in het verkeer.
De verzekering komt alleen tussen in de
financiële gevolgen van een ongeval,
zowel in fout als in uw recht. 
Deze verzekering verkeersveiligheid, als
gezinspolis, biedt een uitgebreide
dekking; zo beschermt ze alle
weggebruikers – voetgangers, fietsers,
bestuurders of passagiers van een wagen
of bromfiets, gebruikers van het
openbaar vervoer en luchtverkeer –
tegen de financiële gevolgen van een
ongeval. 
Aan de hand van de gewenste dekking,
bepaalt u zelf de premie van deze
verzekering.

In de huidige financiële situatie is
iedereen op zoek naar een veilige, zo
niet de veiligste belegging.
Pensioensparen en VAPZ (vrij
aanvullend pensioen) voor
zelfstandigen zijn beleggingen die door
heel wat mensen gekend zijn.
Het Langetermijnsparen wordt echter
vaak uit het oog verloren in het aanbod
van het fiscaal sparen. In vergelijking
met andere beleggingen biedt de
levensverzekering, zoals het
langetermijnsparen ook nog wordt
genoemd, echter een paar belangrijke
voordelen.
We zetten die hierna graag even voor u
op een rijtje.

• Een levensverzekering beschermt bij
overlijden

Wellicht de belangrijkste troef van de
levensverzekering is de bescherming
die deze verzekering biedt ingeval de
belegger komt te overlijden.
Er zijn verschillende vormen van
aanvullende overlijdensdekking
mogelijk.
In de eerste plaats mag de belegger er
zeker van zijn dat zijn vermogen
intact blijft, en dus niet onderhevig is
aan de grillen van de markt. M.a.w. bij
het overlijden van de verzekerde keert
de verzekering aan de begunstigde
minimum het belegde vermogen uit.
Eén van de grote voordelen van een
levensverzekering is ook dat bij
overlijden het kapitaal onmiddellijk en
kosteloos beschikbaar is, dit in
tegenstelling tot bankproducten waar
bij de uitkering kosten en minwaarden
in rekening worden gebracht. 
Onmiddellijk wordt het kapitaal van
de levensverzekering uitbetaald aan de
begunstigde, die hiermee de eventuele
successierechten kan betalen.

• Een levensverzekering is een veilige
belegging

Veilig omdat:
1. de begunstigde contractueel een
persoonlijk recht op de uitkering
heeft.
Het contract staat op naam en er is
dus geen enkele discussie mogelijk.
2. de begunstigde kan zijn recht op
uitkering onherroepelijk verklaren
door de begunstiging te aanvaarden
in een bijvoegsel aan het contract dat
wordt ondertekend door de drie
betrokken partijen, m.n. de
verzekeringsnemer, de begunstigde
en de verzekeringsmaatschappij.

• Een levensverzekering biedt tevens
een fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel van een
levensverzekering ligt dan ook tussen
30 en 40 % op iedere betaalde
premie. 

Langetermijnsparen

Neem contact op met uw
makelaar en stel hem al uw
vragen over de persoonlijke
ongevallenverzekering,de
verzekering gewaarborgd
inkomen en de verzekering
verkeersveiligheid.
Hij biedt u een antwoord
op al uw vragen en helpt u
de polis te kiezen die het
best bij u past.

Het max. aftrekbaar bedrag
voor pensioensparen voor
inkomsten 2011
(aanslagjaar 2012) bedraagt
880 € per persoon.
Het max. aftrekbaar bedrag
voor levensverzekeringen of
lange-termijn- sparen in 2011
bedraagt 2.120 € per persoon

Wanneer de levensverzekering wordt
afgesloten vóór het 65ste levensjaar,
blijft dit fiscaal voordeel voortbestaan
na de leeftijd van 65.
Wie bovendien een contract
onderschrijft vóór zijn 55ste verjaardag,
kan genieten van een gunstige taxatie
daar de inhouding van de taxatie
gebeurt op 60-jarige leeftijd, dus op
slechts 5 premies van de 10 !
Er dient bovendien te worden
opgemerkt dat de levensverzekering
cumuleerbaar is met pensioensparen.

• Een levensverzekering laat u toe aan
vermogensplanning te doen
Door de juridische structuur van een
levensverzekering waarbij een
verzekeringsnemer het contract



onderschrijft op het hoofd van de
verzekerde ten voordele van een
begunstigde, kan de
verzekeringsnemer zijn vermogen
volledig controleren. Hij bepaalt wie
de begunstigde is, een verre vriend of
dichte familie, en kan die
begunstigde ook wijzigen indien hij
dit wenst. Bovendien bepaalt hij ook
wanneer hij zijn vermogen
overdraagt, op een vooraf bepaald
tijdstip of bij zijn overlijden.
Bij een bankbelegging heeft de
belegger, behoudens testament, deze
mogelijkheden niet: zijn beleggingen
komen in de nalatenschap en worden
verdeeld. 
De levensverzekering biedt nog een
aantal andere voordelen:

de verzekeringsnemer kan de
levensverzekering verminderen, hij
kan de rechten ervan in pand geven
of overdragen, hij kan een voorschot
opvragen, hij kan het contract
afkopen, opnieuw in voege brengen
of wijzigen.

Een contract langetermijnsparen is een
interessante beleggingsvorm voor:

• klanten die geen hypothecair krediet
meer aflossen en toch fiscaal
voordeel wensen, ook na hun 65ste

verjaardag. Bovendien genieten jonge
50-plussers van een zeer gunstige
fiscale eindbelasting op 60 jaar en
kunnen ze de premies levenslang
fiscaal inbrengen.

• jongvolwassenen die aan het begin
van hun beroepsloopbaan staan en
nog geen hypothecair krediet hebben
lopen.

• ambtenaren of andere personen met
een vrij hoog wettelijk pensioen
hebben vaak nog ruimte om fiscaal te
sparen.

Kortom, bent u op zoek naar een veilige en interessante
belegging? Kies dan voor een levensverzekering.

Onafhankelijke rechtsbijstand
Voor u de belangrijkste verzekering!

De B.A.-verzekeringen auto, gezin,
zelfstandige en mogelijks de
brandverzekering (als huurder) zijn er
in de eerste plaats om de tegenpartij te
betalen in geval van schade waarvoor u
verantwoordelijk bent.  De
brandverzekering is er ook voor u als
eigenaar van de inhoud en/of het
gebouw. 

In elk van deze verzekeringen heeft de
rechtsbijstand een klein aandeel.
Nochtans de rechtsbijstand is er voor u,
om u te verdedigen, om uw gelijk te
bekomen, en om expertisekosten,
advocaat en gerechtskosten te betalen.

De rechtsbijstand begrepen in de polis
B.A. auto, B.A. familie, B.A.
zelfstandige of de brandverzekering bij
dezelfde maatschappij, heeft echter
heel wat nadelen: beperkte
waarborgen, overlappingen,
versnippering, en vooral
belangenconflicten met de
verzekeringsmaatschappij.

Om deze nadelen te counteren, kiest u
voor één afzonderlijke polis
rechtsbijstand bij een gespecialiseerde
maatschappij.

En meteen geniet u van tal van
voordelen:

• Allriskverzekering op maat
• Uitgebreid pakket waarborgen
• Hogere uitkeringsbedragen 
• Eén globale polis: eenvoudig en
overzichtelijk
• Onafhankelijk
• Rechtsbijstand aan de klant van de
klant

• Geen belangenconflicten
• Uw dossier wordt beheerd door
specialisten
• Wereldwijde dekking

De hiernavolgende tabel geeft een
overzicht van de verschillende
mogelijkheden die de afzonderlijke
polis rechtsbijstand bij een
onafhankelijke en gespecialiseerde
maatschappij kan bieden.

Hoe BENT U VERZEKERD?

G E VA R E N  ? V O O R D E L E N  ?

Oplos s ing !!!
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Burgerlijk verhaal.
U loopt langs een tuin en wordt aangevallen door een hond. U bent zwaar gewond.

Burgerlijke verdediging

Strafrechtelijke verdediging.
U wordt vervolgd wegens het veroorzaken van een tuinbrand.

Arbeidsrecht en sociaal recht.
Uw werkgever ontslaat u voor een zware fout, op grond van onjuiste redenen.

Algemene contracten. U kocht een elektrisch huishoudtoestel aan dat defect
blijkt te zijn; de verkoper weigert de waarborg na te komen.

Erfenissen.
U gaat niet akkoord met de verdediging van een erfenis.

Fiscaal recht.
De fiscus zendt u een aanslag na herziening die u ongerechtvaardigd voorkomt.

Personenrecht.
Adoptie, ontkenning van vaderschap,…

Immobiliënrecht. U verhuist en de eigenaar van het door u verlaten appartement
weigert u de waarborg terug te geven.

Bijstand na brand. Na een brand doet uw verzekeraar u een lager bod dan de
werkelijk geleden en te herstellen schade.

Insolventie.
Na een procedure blijkt de tegenpartij onvermogend te zijn.

Personenwagen. De ideale formule: “all-in”. U wordt vervolgd voor rijden onder
invloed van drank, overdreven snelheid,…

Gewetensonderzoek:
ben ik goed verzekerd?

Zet een kruisje naast de polissen die u al
hebt. U ziet meteen welke polissen u nog
niet hebt afgesloten. Best het overwegen
waard om die toch nog te onderschrijven...

Ongevallenpolis
Autoverzekering
Bromfiets-Moto
Reisverzekering
B.A. privéleven
Pensioensparen
Rechtsbijstand
Schuldsaldo
Polis huispersoneel
Gewaarborgd inkomen
Verkeerspolis
Hospitalisatie
Levensverzekering
Uitvaartverzekering
Brandverzekering  
……


