CALLAS
WOONLASTENVERZEKERING (WLV)
Ga je een huis kopen? Of heb je al een eigen huis? Dan is het belangrijk dat je financieel
goed beschermd bent tegen onverwachte situaties zoals langdurige ziekte, een ongeval
of werkloosheid. In deze situaties kunnen je inkomsten aanzienlijk dalen. Kun je dan de
hypotheeklasten nog wel betalen? En houdt je voldoende geld over om prettig te leven?
Met de Callas Woonlastenverzekering is je inkomen beschermt tegen de gevolgen van
arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.

VOORBEELD 1
Bruto salaris € 3000,- per maand
Na 2 jaar volledig arbeidsongeschikt

MET MIJN GEZIN WOON
IK FIJN. HUIDIG
INKOMEN € 3000,- p/m

Inkomen vanuit:
Ziektewet (UWV): € 2100,Woonlastenverzekering: € 900,-

STEL IK WORD WERKLOOS
OF VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKT, WAT BETEKENT
DAT VOOR MIJN INKOMEN?

DE KANS OP ARBEIDSONGESCHIKTHEID
TIJDENS HET
WERKZAME LEVEN IS
De eerste twee jaar van ziekte ontvang je meestal 100% van je laatst verdiende
inkomen van je werkgever en/of UWV. Na 2 jaar daalt deze uitkering naar 70% bij
volledig arbeidsongeschiktheid. Het inkomenstekort van 30% kun je verzekeren met
een vast bedrag via een Callas Woonlastenverzekering. In onderstaand voorbeeld is
dit vaste bedrag € 900,-.

DAN DE KANS OP
OVERLIJDEN”

VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKT
WLV € 900,-

INKOMEN
PER MAAND
€ 3.000,-

€ 2.100,UITKERING

5 KEER
GROTER

WLV

UWV

Een woonlastenverzekering is voor mij een prima
oplossing als ik onverhoopt volledig arbeidsongeschikt
of werkloos word.

Een terugval in inkomen van 30%
tot meer dan 70% is eerder regel
dan uitzondering. Slechts 14% van
de hypotheekbezitters is hiervoor
verzekerd.

TO

CALLAS TOP VERZEKERING

P

VOORBEELD 2

MAAR WAT ALS IK GEDEELTELIJK
ARBEIDSONGESCHIKT WORD?

Bruto salaris € 3000,- per maand
Na 2 jaar gedeeltelijk
arbeidsongeschikt
Inkomen vanuit:
Ziektewet (UWV): hangt af van %
dat je kunt werken
Ben je na 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard, dan kan je inkomen fors
terugvallen. Zelfs tot slechts 28% van het minimumloon (€ 475,- per maand). De
hoogte van je inkomen is namelijk sterk afhankelijk van het percentage dat je
arbeidsongeschikt bent en hoeveel je nog kunt werken (dit wordt `restverdiencapaciteit' genoemd). Dit is volledig onvoorspelbaar.

TOP: garantie tot 70% laatst
verdiende loon
Woonlastenverzekering: aanvullend
tot 100% laatst verdiende loon

Een woonlastenverzekering beschermt je gedeeltelijk voor deze terugval.

GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKT
€3000,-

INKOMENSTEKORT
INKOMENSTEKORT

WLV

INKOMENSTEKORT

€2100,-

Let op: De TOP verzekering kan
alleen in combinatie met de
woonlastenverzekering worden
gesloten en is alleen voor werknemers (niet voor zelfstandigen)

WLV
WLV
UITKERING
€ 800,-

UITKERING
€ 1.260,-

55%

25%

UITKERING
€ 600,-

75%

DIT KUNNEN VERSCHILLENDE SITUATIES ZIJN
De Callas TOP verzekering lost dit probleem op en biedt 70% inkomensgarantie
in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid. Door de combinatie met de woonlastenverzekering kun je jezelf aanvullend verzekeren tot 100% van het laatste
verdiende inkomen.

DE KANS OP ARBEIDSONGESCHIKTHEID
LANGER DAN 5 JAAR IS

1 OP 7

WERKNEMERS

VOLLEDIGE INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
€3000,WLV

€2100,-

WLV

WLV

TOP
TOP

UITKERING
€ 800,-

TOP

UITKERING
€ 1.260,-

UITKERING
€ 600,-

GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKT

Over Callas
Sinds 2001 helpen we huizenbezitters die in loondienst werken aan een
financieel zorgeloos leven, waarbij de
woonlasten zonder problemen betaald kunnen blijven in het geval van
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
of overlijden van de partner. De bij ons
aangesloten hypotheekadviseurs en
financieel planners adviseren u graag
over onze verzekeringsoplossingen.

www.callasfp.nl
De Callas TOP verzekering biedt de oplossing en
garandeert mij 70% van mijn laatst verdiende loon in alle
gevallen van arbeidsongeschiktheid. Door de combinatie
met de woonlastenverzekering, kan ik mijn inkomen zelfs
aanvullend verzekeren tot 100%.

