DE HYPOTHEEK OPVANG POLIS, NU ACTUELER DAN OOIT!
In veel straten staan vaak meerdere ‘Te Koop’-borden. Wij kijken
liever andersom. Want hoe u het ook bekijkt, het overgrote deel van
de huizen staat níet te koop. Wat ons betreft blijft dat zo. Daarom
hebben wij de Hypotheek Opvang Polis ontwikkeld.
Een unieke verzekering, die ervoor zorgt dat u uw hypotheek kunt
blijven betalen. Ook als u onverwacht werkloos of arbeidsongeschikt
wordt.
JUIST NU
U woont op dit moment lekker. En dat moet vooral zo blijven. Maar u
loopt het risico om arbeidsongeschiktheid of werkloos te worden. Het
is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat uw woning goed beschermd
is. Nu meer dan ooit.

VOOR WERKNEMERS:
U werkt in loondienst. Stel: u kunt niet meer werken
door arbeidsongeschiktheid. Dan verliest u al gauw 30%
van uw inkomen. En misschien zelfs meer. U merkt dit
vaak pas na 1 jaar. Omdat uw werkgever het eerste jaar
dat u ziek bent meestal uw salaris doorbetaalt. Of neem
het risico van werkloosheid. Dat is in deze tijd een
serieus risico, waarbij uw inkomen direct daalt.
Waarom kiezen voor de Hypotheek Opvang Polis::
Maandelijks opzegbaar. U zit nergens aan

VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS:
U bent Zelfstandig Ondernemer (ZZP'er). Stel: u
wordt ziek. Of u krijgt een ongeval. Kortom, u raakt
arbeidsongeschikt. Niet voor even, maar voor langere
tijd. En al die tijd zit u zonder inkomen, waardoor u
uw hypotheek niet kunt betalen. Met de Hypotheek
Opvang Polis beschermt u uw hypotheek tegen het
wegvallen van uw inkomen. Zo kunt u zorgeloos
blijven wonen. Ook als u arbeidsongeschikt wordt

Waarom kiezen voor de Hypotheek Opvang Polis:
Kort eigen risico van slechts 90 dagen.

vast.
Maandelijks opzegbaar.
Voor een lage premie bent u goed
verzekerd.

U kunt uw hypotheek- en woonlasten
blijven betalen.

Financiële rust bij tegenslag.
Uw uitkering geheel belastingvrij.
U kunt uw woonlasten en hypotheeklasten
blijven betalen.

