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WAT IS WIA?
Na twee jaar ziekte betaalt uw
werkgever uw loon niet meer
door. Dan komt u in aanmerking
voor een WIA-uitkering van het
UWV. WIA staat voor: Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen.

KUNT U UW HYPOTHEEK
NOG BETALEN ALS U IN
DE WIA KOMT?
Een WIA-uitkering lijkt misschien
ver van uw bed, maar wist u dat:
• In 2016 252.500 mensen een
WIA-uitkering ontvingen?
• In 2016 40.200 mensen zijn
ingestroomd in de WIA?
• Psychische aandoeningen en
klachten aan het bewegingsapparaat de belangrijkste
oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn?
Bron: UWV

Uw inkomen kan fors dalen als u
in de WIA komt. Hierdoor kan het
lastig worden om uw hypotheek te
blijven betalen. In het ergste geval
moet u uw huis verkopen en krijgt
u te maken met een restschuld of
extra kosten. De Hypotheek Aflos
Verzekering biedt
financiële flexibiliteit.

WIJ LOSSEN DE TOP VAN UW
HYPOTHEEK AF!
De Hypotheek Aflos Verzekering lost
in één keer de top van uw hypotheek
af als u in de WIA komt.
Hierdoor dalen uw maandelijkse
hypotheeklasten. En verlaagt of
voorkomt u een mogelijke restschuld.

U kunt zich aanvullend
voor werkloosheid
verzekeren!
Stopt uw WW-uitkering
van het UWV en bent
u nog werkloos?
Dan ontvangt u maximaal twaalf maanden
een uitkering van ons.

HOEVEEL KEREN
WIJ DAN UIT?
Dit ziet u eenvoudig op
uw uitkeringsschema.
Dit ontvangt u bij uw
verzekeringsbewijs
en verandert niet!

Deze brochure geeft een kort overzicht van de doelstelling van de Hypotheek Aflos Verzekering. Wilt u precies weten hoe
de Hypotheek Aflos Verzekering in elkaar steekt? Bijvoorbeeld wanneer u wel en geen uitkering krijgt? Dan verwijzen wij
u naar uw bemiddelaar en naar de verzekeringsvoorwaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Eenvoudig
aan te vragen
en betaalbare
premie!
Uw bemiddelaar dient een
aanvraag voor de Hypotheek
Aflos Verzekering voor u in.

U ontvangt van ons een e-mail om
uw aanvraag af te ronden en een e-mail
met uw wachtwoord. Dit zijn de stappen
die u zet om uw aanvraag af te ronden:
- Controleer uw gegevens
- Vul uw beroep in
- Vul de verklaring in
- Vul uw betalingsgegevens in
- Controleer uw overzicht
en verzend uw aanvraag!
U ontvangt binnen enkele minuten
een bevestiging van uw aanvraag.

Wij voeren enkele controles uit.
Alles in orde?
Dan ontvangt u binnen
maximaal vier werkdagen
uw verzekeringsbewijs.

WIE KAN DE HYPOTHEEK AFLOS
VERZEKERING AANVRAGEN?
Wonen en werken (in loondienst)
in Nederland
Leeftijd 18 tot en met 54 jaar
Hypotheek € 50.000 - € 400.000
Bij aankoop woning of oversluiten
hypotheek

Neem contact met ons op:

(0162) 486 000

info@bnpparibascardif.nl

www.bnpparibascardif.nl

Wilt u advies? Neem dan contact op met uw bemiddelaar.

