Altijd verzekerd van alimentatie
TAF Alimentatiepolis
De scheiding van uw partner is definitief en de financiële zaken worden geregeld, onder andere de alimentatie.
Vaak vormt de alimentatie voor de ontvanger een groot deel van het inkomen en is de ontvanger zelfs
afhankelijk van de betaling ervan. Bij het overlijden van degene die alimentatie verschuldigd is, stopt de
betaling en wordt de ontvanger geconfronteerd met een terugval in zijn of haar inkomen.
Met de TAF Alimentatiepolis heeft u de mogelijkheid om u te verzekeren tegen dit risico. U kunt de verzekering
exact laten aansluiten aan de afgesproken alimentatieverplichting, zodat deze inkomstenbron ook na het
overlijden van de betaler blijft doorgaan. U bepaalt zelf het bedrag en de looptijd die u wenst te verzekeren.

TAF Alimentatiepolis
Waarom een TAF Alimentatiepolis?
Een scheiding betekent niet dat de verplichting vervalt om financieel voor elkaar te zorgen. Na een
scheiding dient de levensstandaard zoals deze was tijdens het huwelijk zoveel mogelijk voortgezet
te worden. Dit betekent vaak dat de ex-partner met het hoogste inkomen partneralimentatie
verschuldigd is aan de ander. En als er jonge kinderen zijn, er ook voor hen alimentatie betaald
wordt. Degene die alimentatie ontvangt wordt vaak afhankelijk van de betaling door de ex-partner.
Bij overlijden van de alimentatieplichtige stopt echter ook de alimentatiebetaling met de mogelijke
financiële gevolgen van dien. De TAF Alimentatiepolis is een verzekering waarmee de alimentatie
inkomsten na het overlijden van de alimentatieplichtige worden gegarandeerd.

Voorbeeld
Ingrid is 35 jaar oud, heeft twee kinderen, Bart van 8 en Lieke van 6 jaar oud en gaat scheiden
van Mark. Bij de scheiding is afgesproken dat Mark € 1.000,- aan partneralimentatie betaalt voor
een periode van 12 jaar. Voor het onderhoud van Bart en Lieke betaalt Mark € 250,- per kind aan
kinderalimentatie totdat de 21-jarige leeftijd van de kinderen is bereikt. Komt Mark te overlijden, dan
vervallen de inkomsten uit alimentatie voor Ingrid. Hieronder ziet u hoe de TAF Alimentatiepolis exact
aansluit bij de afgesproken partner- en kinderalimentatie.

In het geval dat Mark komt te overlijden, volgt een maandelijkse uitkering die gelijk is aan de
alimentatie die is afgesproken bij de scheiding. Daarmee voorkomt Ingrid financiële problemen.
*) Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.

Lage premie, grote zekerheid
Zeker zijn van alimentatie, ook na het overlijden van de alimentatieplichtige?
Dit hoeft niet duur te zijn. De TAF Alimentatiepolis is één van de scherpst geprijsde verzekeringen in
Nederland waarmee u dit financiële risico kunt opvangen.

TAF eenvoudig transparant
Flexibel inkomen
U bepaalt zelf het verzekerd bedrag per alimentatiegerechtigde. U kunt al een verzekerd bedrag
kiezen vanaf €100,- per maand. Zo kunt u de TAF Alimentatiepolis perfect afstemmen op uw
persoonlijke wensen en behoeften, u bepaalt het helemaal zelf.

Eenvoudig af te sluiten
Voor de TAF Alimentatiepolis gelden ruime acceptatiecriteria. Hierdoor is acceptatie snel en eenvoudig
geregeld. In de meeste gevallen is een gezondheidsverklaring van de alimentatieplichtige voldoende
om de verzekering af te sluiten. U regelt in overleg wie de premie voor de verzekering betaalt. Dit
kunt u laten vastleggen in de nevenvoorziening (het document waarin alle afspraken behorende bij de
scheiding worden vastgelegd).

Transparante premie
U betaalt gedurende de gehele looptijd de premie zoals deze bij aanvang van de verzekering is
afgesproken. Gegarandeerd. U kunt kiezen of u uw premie per maand betaalt of in één keer, als
koopsom.

Uw financieel adviseur
TAF werkt samen met een landelijk opererende selecte groep financieel adviseurs. Zij kunnen u in
detail informeren over de TAF Alimentatiepolis. Op basis van uw persoonlijke situatie bepaalt u welk
bedrag aan wie uitgekeerd moet worden in geval de alimentatieplichtige mocht overlijden. Dit wordt,
bij aanvang van de polis, duidelijk inzichtelijk gemaakt. Dat is eenvoudig transparant.

De belangrijkste productkenmerken van de
TAF Alimentatiepolis in één oogopslag
n

Prima verzekering waarmee financiële problemen worden voorkomen als de alimentatieplichtige komt te

n

Uitkering in maandelijkse termijnen gedurende de hele looptijd.

n

Flexibiliteit in de hoogte en de looptijd van de uitkering.

n

Aantrekkelijk lage premie op basis van persoonlijke wensen.

n

Gegarandeerde premie: gedurende de gehele looptijd blijft de premie gelijk

n

Snelle en eenvoudige acceptatieprocedure.

n

Keuze voor premiebetaling per maand of als koopsom.

overlijden.

Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve financiële producten, waarbij
kwaliteit, eenvoud en transparantie de basis vormen voor onze dienstverlening.
Quantum Leben, de verzekeraar achter de TAF Alimentatiepolis staat onder toezicht van de FMA en is door
De Nederlandsche Bank, DNB, toegelaten op de Nederlandse markt.
TAF staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten en bedrijven
terecht kunnen met vragen of klachten

Meer weten?
Uw tijd is te kostbaar om u zorgen te maken over het wegvallen van de alimentatieplicht bij het
overlijden van de alimentatieplichtige. Kies nu voor de TAF Alimentatiepolis en ben verzekerd van
betaling, ook als uw ex-partner komt te overlijden.
Kijk op www.alimentatiepolis.nl en neem contact op met uw financieel adviseur.
Hij/Zij helpt u graag!
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