Financiële zekerheid voor uw gezin
Het is fijn om te weten dat er genoeg geld is voor uw kinderen. Ook als u er niet meer bent. Of als uw partner er opeens niet meer is.
Dit is een onderwerp waar u liever niet over nadenkt. U bent niet de enige. Veel jonge ouders beseffen dat een onverwachts overlijden
tot financiële onzekerheid kan leiden, maar bijna een derde heeft niets geregeld. Hierover hebben we wat feiten voor u op een rij gezet.
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Wat is er geregeld voor uw gezin bij overlijden?
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Verwachting

Financiële zekerheid,
ook als u er niet meer bent
Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw gezin door kan als u er niet meer bent. Of als uw partner er niet meer is.
De Aegon overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit na overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Hiermee kunnen
bijvoorbeeld de woonlasten of de studie van uw kinderen worden betaald. Voor een paar euro per maand kunt u dit al regelen.

In 10 stappen eenvoudig en snel geregeld
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U ontvangt de polis.

8

Zorg ervoor dat
uw familie op de
hoogte is van de
overlijdensrisicoverzekering.

Wie wilt u
verzekeren?
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Mogelijk ontvangt
u een nieuwe offerte
naar aanleiding van
uw gezondheidsverklaring.

Wie ontvangt
de uitkering?

Vul de
gezondheidsverklaring in.
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u verzekeren?
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Hoe lang moet uw
verzekering lopen?

Wanneer wilt u
de verzekering
in laten gaan?
Wilt u een
gelijkblijvende of
dalende uitkering?

4

6
5

Wilt u meer informatie over financiële zekerheid? Uw adviseur helpt u graag.

