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de overlijdensverzekering
anders bekeken

ik bescherm  
mijn gezin 
en ik krijg 50%  
terugbetaald

overlijdensverzekeringen

never pay for nothing7.
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een verzekering op maat
Afhankelijk van uw financiële verplichtingen en toekomst-

plannen, bepaalt u zelf welke som u wilt verzekeren. 

Ook de duur kiest u zelf naargelang uw behoeften. Alle 
combinaties zijn mogelijk, zolang u de volgende voor-

waarden respecteert:

   het verzekerde kapitaal dient minstens 40.000 euro 

te bedragen

   het contract moet voor minimaal 10 jaar worden 

afgesloten.

en er is meer…
Misschien maakt u zich wel zorgen over de toekomst 
van uw kinderen wanneer u beiden vroegtijdig zou 
overlijden. Dan kunt u overwegen om twee contracten 
– met uzelf en uw partner als verzekerde – af te sluiten. 
Uw kinderen kunnen die extra financiële bescherming 
beslist gebruiken.

Als uw contract bovendien aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, dan hebt u recht op een fiscaal voordeel van 
30%. Dat is meteen ook mooi meegenomen.

Tot slot kunt u uw overlijdensverzekering met een bijko-
mende waarborg overlijden door ongeval of invaliditeit 
uitbreiden. De premie die u hiervoor betaalt, is evenwel 
niet recupereerbaar.

geïnteresseerd?
Ga dan langs bij uw AXA bankagent of verzekerings-
makelaar voor professioneel advies.

In België biedt de AXA groep u de keuze uit een 
ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die 
voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing 
bieden.

auto

woning

kredieten 

sparen

beleggen

financiële diensten

veilig ondernemen

veilig door het leven
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uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar



never pay for nothing 
een nieuw en uniek concept
Enerzijds hoopt u uiteraard dat u de verzekering nooit 

zult moeten inroepen. Maar anderzijds vindt u het 

toch een beetje zonde van het geld. Daarom bedacht 

AXA het unieke en exclusieve concept never pay for 
nothing.

Concreet betekent dit dat u, wanneer u op het einde 

van het contract nog in leven bent, 50% van de 
betaalde verzekeringspremies (exclusief taksen) 

terugkrijgt.

Een echte opsteker voor uw gezinsbudget, nietwaar !

Ik recupereer  
50% van de premies die 

ik de afgelopen jaren heb 
betaald.  

Dat is mooi meegenomen!

“
”

U hebt een lening of krediet afgesloten voor het 
bouwen of verbouwen van uw droomhuis? Uw 
eerste kindje is op komst of u hebt uw handen 
vol met uw jonge kroost?

Dit alles kan ervoor zorgen dat u grote financiële 
verplichtingen hebt.

En wat als u of uw partner morgen plots zou 
wegvallen? Zouden degenen van wie u houdt het 
wel redden zonder u? Wat met de afbetaling van 
het huis, de kosten van het levensonderhoud, de 
opvoeding en studies van uw kinderen …?

En als er gelukkig niets gebeurt, zou u toch 
niet graag de indruk hebben dat u voor niets 
betaalt ?

AXA bekijkt het anders

Dankzij het unieke concept never pay for nothing,  
een tijdelijke overlijdensverzekering met vast 
kapitaal van AXA, kunt u erop rekenen dat:

   uw overlevende partner het 
vooropgestelde kapitaal ontvangt indien 
u tijdens de duur van het contract 
overlijdt.

    u 50% van de betaalde premies 
terugkrijgt, indien u op het 
einde van het contract  
nog in leven bent. 

uw gezin verdient een goede 
bescherming
Het verlies van een levenspartner is een zware 

klap voor zij die achterblijven. Ongeloof, verdriet en 

frustratie … allemaal gevoelens die de kop opsteken. 

In de meeste gevallen leidt het overlijden van één van 

beide partners bovendien tot een fikse daling van 
het beschikbare gezinsbudget. Het wordt moeilijk 

om de eindjes aan elkaar te knopen en de financiële 

verplichtingen na te komen.

Hoewel niemand graag stilstaat bij wat er allemaal kan 

gebeuren, is het goed om vooruitziend te zijn. U kunt uw 

gezin immers tegen dit inkomensverlies beschermen.

duurzame voorzorg
Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal 
zorgt ervoor dat de overlevende partner het in de 

verzekering vooropgestelde bedrag ontvangt. Dit 

gebeurt indien de verzekerde tijdens de looptijd van 

het contract overlijdt. Zo vermijdt u dat wie achterblijft 

door extra financiële zorgen wordt geplaagd.

50% terugbetaald

financiële  
bescherming

uniek op de markt


