BESCHERM UW KLANT
EN ZIJN FAMILIE
HYPO PROTECT

PRODUCTFICHE VOOR DE VERZEKERINGSTUSSENPERSOON
Met Hypo Protect dekken uw klanten zich in tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Zo hoeven ze zich geen zorgen te
maken over de verdere aflossingen van hun woonkrediet. Bovendien is er heel wat extra bescherming mogelijk.

DOELGROEP

Natuurlijke personen, tussen 18 en 65 jaar, met een gewoonlijke woonplaats in België of rechtspersonen met hun
hoofdbestuur in België.
Voor het beschermen van een hypothecair krediet (ongeacht de doelstelling : woonkrediet, investeringskrediet,
herfinanciering, enz.)
Voor een algemene bescherming van de familie van de verzekerde in geval van overlijden.

WAARBORGEN

Formule Hypo Protect Classic:
Elke kredietnemer is apart verzekerd, fiscaal voordeel is mogelijk.
Overlijden
Als de verzekerde overlijdt door een ongeval of ziekte, dan keert BNP Paribas Cardif het verzekerde
schuldsaldo of een vast kapitaal uit aan de begunstigde.
 verlijden door een ongeval
O
Overlijdt de verzekerde door een ongeval, dan keert BNP Paribas Cardif het verzekerde kapitaal bij
overlijden door een ongeval uit.
Volledige arbeidsongeschiktheid
Wordt de verzekerde volledig arbeidsongeschikt, dan betaalt BNP Paribas Cardif maandelijks een
afgesproken bedrag uit, en dit gedurende maximaal 36 maanden.
Werkloosheid
Wordt de verzekerde (onvrijwillig) werkloos, dan betaalt BNP Paribas Cardif maandelijks een
afgesproken bedrag uit. Het gaat om maximaal 12 maanduitkeringen per ontslag.
Formule Hypo Protect 2Win:
Eén contract met twee verzekerden, geen fiscaal voordeel mogelijk.
Overlijden
Als de verzekerde overlijdt door een ongeval of ziekte, dan keert BNP Paribas Cardif het verzekerde
schuldsaldo uit aan de begunstigde.

De verzekeraar
voor een wereld
in verandering

GRATIS DIENSTEN INBEGREPEN IN DE HOOFDWAARBORG
Dienst "Medische tweede opinie"
Wanneer de verzekerde geconfronteerd wordt met de diagnose van een ernstige ziekte (bv. kanker), dan kan er een
beroep gedaan worden op de gratis dienst “Medische tweede opinie”. Deze dienst wordt georganiseerd door Mediguide,
en is bereikbaar per telefoon op het nummer : 0800 71 132 . Een wereldwijd erkend medisch centrum zal de verzekerde
dan een schriftelijke tweede opinie bezorgen over de diagnose.
Cardif Assistance
In geval van overlijden van de verzekerde, kan de familie van de verzekerde een beroep doen op Cardif Assistance.
Deze bijstand wordt georganiseerd door Europ Assistance, en is bereikbaar per telefoon op het nummer : 02 541 90 63.
Cardif Assistance voorziet o.a. in pychologische- en administratieve bijstand, kinderopvang, repatriëring bij overlijden
in het buitenland en de diensten van een Care Manager.

VOORDELEN VOOR DE KLANT
 w klant beschermt zichzelf en zijn nabestaanden tegen de financiële gevolgen van een overlijden en/of
U
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
Uw klant kan gratis genieten van de diensten "Medische tweede opinie " en " Cardif Assistance "
Uw klant krijgt een tarief op zijn maat.
E
 r wordt een onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers.
H
 ij kan kiezen tussen een tarief dat gegarandeerd is gedurende de volledige looptijd van het contract of
gedurende de eerste drie jaar.
Z
 owel een constant verzekerd kapitaal als een degressief verzekerd kapitaal (schuldsaldo) zijn mogelijk.
Indien hij kiest voor schuldsaldo kan hij zijn premies betalen over 2/3 van de totale duurtijd van het contract
ofwel over de volledige duurtijd van het contract.
H
 ij kan opteren voor een eenmalige of recurrente premie (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks).
BNP Paribas Cardif hanteert zeer eenvoudige medische formaliteiten bij de onderschrijving.

VOORDELEN VOOR U ALS MAKELAAR
U biedt uw klant een totaalbescherming bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
U stelt uw klant een zeer aantrekkelijk tarief voor waarbij de diensten "Medische tweede opinie " en " Cardif Assistance "
gratis inbegrepen zijn in de hoofdwaarborg.
 lanten die geen fiscale ruimte meer hebben in hun korf, kunt u één contract voorstellen met twee verzekerden.
K
De premie is nog voordeliger dan bij de Classic-formule.
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