TAF Maandlastbeschermer
Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan
veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het
huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringen; de vaste lasten lopen gewoon door terwijl uw inkomen
wellicht niet meer hetzelfde is. Wie zou er niet af en toe eens wakker van liggen?
Met de TAF Maandlastbeschermer kunt u lekker slapen. U weet zeker dat u over voldoende inkomen beschikt om
uw belangrijkste maandelijkse lasten te dekken. Uw vaste maandlasten zijn beschermd en dat geeft u alle tijd
om te herstellen of een andere baan te zoeken. Dát slaapt een stuk geruster.

Eenvoudig en transparant
Als ik ziek word, betaalt mijn werkgever
toch mijn loon door?
Ja en nee. Uw werkgever is daarvoor meestal verzekerd. Volgens de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen mag
een werkgever over de eerste twee ziektejaren niet meer dan 170% van het loon aan ziekengeld uitbetalen.
Bent u na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt met een loonverlies van meer dan 35%, dan hebt u recht
op een WIA-uitkering van maximaal 70% van het laatstverdiende loon. Deze 70% is bovendien verbonden
aan een maximum jaarloon. Voor mensen met een hoger inkomen wordt zo het gat nog groter; alles boven
het maximale bedrag telt niet mee voor de WIA-uitkering. De TAF Maandlastbeschermer heeft voor dit
probleem een uitstekende oplossing. Deze keert namelijk een maandelijks bedrag uit. Voorwaarde is wel dat
u door ziekte of ongeval voor minimaal 35% niet meer in staat bent uw eigen werkzaamheden te verrichten
en hierdoor inkomensverlies hebt geleden. Uw inkomen is niet alleen die twee jaar beschermd, maar veel
langer. U beslist zelf hoe lang.

Als ik werkloos word, krijg ik toch een uitkering
van het UWV?
Ja en nee. Om een Werkloosheidsuitkering van het UWV te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan een
aantal voorwaarden. Zo moet u niet door eigen schuld werkloos zijn geworden en mag u niet zelf ontslag
hebben genomen. En u moet in de 36 weken voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt.
Een Werkloosheidsuitkering is bovendien maar tijdelijk. Bent u na deze periode nog werkloos dan valt u terug
naar een bijstandsuitkering. Dit kan dus een forse terugval in uw inkomen betekenen, met alle gevolgen voor
het betalen van uw maandelijkse vaste lasten. Met de TAF Maandlastbeschermer zorgt u ook bij werkloosheid
voor extra inkomenszekerheid met een maandelijkse uitkering die de ww-uitkering aanvult. U kunt kiezen
voor een uitkeringsduur van 1 of 2 jaar per werkloosheidsclaim.

Eenvoudige acceptatie
De TAF Maandlastbeschermer is bestemd voor mensen in loondienst, met een eigen huis. Acceptatie gaat
makkelijk en snel op basis van een gezondheidsverklaring in het aanvraagformulier. U hoeft geen medische
keuring te ondergaan.

Verzekerd bij AO én bij WW
Wordt u arbeidsongeschikt, dan vangt de TAF Maandlastbeschermer uw inkomensverlies op. Als het
nodig is zolang uw verzekering loopt. U kunt een onbeperkt aantal claims indienen bij TAF. Tussen
twee claims moet u wel een bepaalde periode hebben gewerkt.
Een uitkering stopt overigens altijd op de einddatum van de verzekering, zodra u 67 jaar bent geworden of
met (vervroegd) pensioen bent gegaan. Kiest u er voor om werkloosheid mee te verzekeren? Dan hebt u
voor deze dekking de keuze voor een uitkeringsduur van 1 jaar of 2 jaar. Kiest u voor een uitkeringsduur van
1 jaar dan ontvangt u bij werkloosheid een uitkering van 12 maanden, ook als uw uitkering van het UWV
eerder eindigt. Kiest u voor een uitkeringsduur van 2 jaar dan ontvangt u bij werkloosheid een uitkering van
24 maanden, mits u een uitkering van het UWV ontvangt. Eindigt uw UWV-uitkering in deze situatie binnen
12 maanden dan stopt de uitkering van TAF na 12 maanden.

Aantrekkelijke premie en voorwaarden
De premie van de TAF Maandlastbeschermer is relatief laag. Dit komt omdat de verzekering helemaal
op uw wensen aangepast wordt waardoor u niet betaalt voor opties die u toch niet nodig heeft. De
premie van de verzekering is afhankelijk van uw leeftijd, beroep, looptijd en de keuzes die u maakt bij
aanvang van de verzekering. Deze vormen de basis voor uw persoonlijke TAF Maandlastbeschermer.
Sommige gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering, zoals wijziging van uw
beroep of werkzaamheden. Geeft u deze wijzigingen altijd direct door aan TAF. Wij informeren u over
de consequenties van de wijziging. Deze verzekering kan maandelijks opgezegd worden.
Mag TAF de premie en/of voorwaarden tussentijds wijzigen?
Als het nodig is mogen wij de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering groepsgewijs of voor
alle verzekerden aanpassen. Dit heet een en bloc wijziging. Zo een wijziging is uitzonderlijk, maar kan
wel eens voorkomen. Een voorgenomen wijziging voeren wij in principe door per 1 september, maar
kan ook op een ander moment plaatsvinden. Bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging of voor
een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. U wordt hier
uiterlijk vier weken van te voren over geïnformeerd. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan mag u
de verzekering opzeggen per de wijzigingsdatum.

Speciale uitkering bij overlijden
Voor de TAF Maandlastbeschermer werkt TAF samen met twee verzekeraars: Quantum Leben en
Credit Life International Schade. Als u kiest voor Quantum Leben, is er standaard een uitkering bij
overlijden in de dekking opgenomen.
Mocht u komen te overlijden als gevolg van een ongeval, dan ontvangen uw dierbaren standaard een
eenmalige uitkering ter hoogte van 12 keer het verzekerde maandbedrag.
Deze dekking is inbegrepen in de premie.

Belangrijke keuzes
Bij de aanvraag van de verzekering maakt u samen met uw financieel adviseur een aantal belangrijke
keuzes voor de verzekering. Hierdoor past de verzekering helemaal bij uw wensen.
Uw financieel adviseur begeleidt u stapsgewijs:

Stap 1: Verzekerd maandbedrag
Bij TAF kunt u zich verzekeren voor een maandelijks bedrag van minimaal € 150,- en maximaal € 2.500,- .
Het te verzekeren maandbedrag mag niet hoger zijn dan 125% van uw bruto woonlasten*. Kiest u ervoor om
werkloosheid mee te verzekeren, dan mag u voor deze dekking een ander verzekerd bedrag kiezen dan voor
arbeidsongeschiktheid. Het verzekerd bedrag bij werkloosheid mag maximaal 125% zijn van het verzekerd
bedrag bij arbeidsongeschiktheid.
Stap 2: Looptijd
Samen met uw financieel adviseur bepaalt u hoe lang u de verzekering wilt laten lopen. Dit is afhankelijk van
uw situatie. Bij TAF kunt u kiezen voor looptijden van 5 tot 49 jaar.
Stap 3: Wachttijd
De wachttijd die u kiest is uw eigen risico periode, dat is de periode waarover u geen recht heeft op een
uitkering. Bij TAF kunt u kiezen voor een wachttijd van 180, 365 of 730 dagen.
Stap 4: Gangbare, Passende of Beroepsarbeidsongeschiktheid
Gedurende de eerste twee jaren dat u arbeidsongeschikt bent, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid
bepaald aan de hand van de mate waarin u uw eigen werkzaamheden nog kunt verrichten. Voor de bepaling
van arbeidsongeschiktheid na het tweede jaar heeft u de keuze om gekeurd te worden op basis van gangbare
arbeid, passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid:
n

	
Bij gangbare arbeid wordt door het UWV alleen gekeken naar werkzaamheden die u gelet op uw krachten
en bekwaamheden, nog kunt verrichten. Dit betekent dat u na het tweede jaar ook werk moet verrichten
dat een aantal functieniveaus onder uw huidige niveau ligt;

n

	
Bij passende arbeid wordt er gekeken naar werkzaamheden die, gelet op uw krachten, bekwaamheden,
opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid en volgens deskundigen van u kunnen
worden verlangd, tenzij deze passende arbeid om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet
van u kunnen worden verlangd;

n

	
Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de werkzaamheden die verbonden zijn aan uw
beroep.

Stap 5: Uitkeringspercentage
De TAF Maandlastbeschermer keert al uit bij een arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf 35%. Daarbij heeft
u de keuze voor een volledige uitkering (100% van het verzekerde bedrag) of een uitkering naar rato van het
afkeuringspercentage.
Stap 6: Premiebetaling
U betaalt de premie per maand.
* Bruto woonlasten:
De aantoonbare financiële maandelijkse lasten die gerelateerd zijn aan de eigen woning die dient als
hoofdverblijf. Hieronder vallen de volgende kosten:
- Bruto hypotheekrente;
- Premie of inleg vooreen voorziening die dient ter aflossing van de hypotheekschuld;
- Verzekeringspremies voor een overlijdensrisicoverzekering.

De belangrijkste productkenmerken in één oogopslag
n

	
Raakt u arbeidsongeschikt of werkloos? Uw vaste maandlasten zijn dan verzekerd. Wel dient u bij
aanvang van de verzekering aan te tonen dat het verzekerd bedrag maximaal 25% hoger is dan uw
maandlasten;

n

	
U kunt een bedrag van maximaal € 2.500,- per maand verzekeren. U kunt verschillende verzekerde
bedragen kiezen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (maximaal 125% van het verzekerd
bedrag voor arbeidsongeschiktheid);

n

	
U heeft de keuze uit een wachttijd van 180, 365 of 730 dagen;

n

	
De eerste twee jaar zijn uw eigen werkzaamheden bepalend voor de vaststelling van
arbeidsongeschiktheid;

n

	
Na het tweede jaar heeft u de keuze om gekeurd te worden op basis van gangbare arbeid, passende
arbeid of beroepsarbeid;

n

	
Is na twee jaar het afkeuringspercentage 80% of hoger, dan krijgt u 100% van het verzekerde
maandbedrag uitbetaald;

n

	
U ontvangt al een uitkering bij een afkeuringspercentage vanaf 35%;

n

	
U kunt ook inkomensverlies door werkloosheid meeverzekeren;

n

	
Als u kiest voor verzekeraar Quantum Leben zijn uw nabestaanden ook beschermd. Mocht u komen
te overlijden als gevolg van een ongeval, dan ontvangen zij een eenmalige uitkering van 12 keer
het verzekerd maandbedrag;

n

	
Als het nodig is ontvangt u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot het einde van de looptijd van
de verzekering;

n

	
U kunt een onbeperkt aantal claims indienen bij TAF. Tussen twee claims moet u wel een bepaalde
periode hebben gewerkt;

n

	
U kunt zich verzekeren vanaf 18 tot 60 jarige leeftijd. De maximale eindleeftijd is 67 jaar, met
uitzondering van een aantal beroepen met een zwaarder risico op arbeidsongeschiktheid.

n

	
De TAF Maandlastbeschermer is een sommenverzekering. Het verzekerde bedrag mag echter niet
hoger zijn dan 125% van uw bruto woonlasten.

Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve financiële producten.
Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen de basis voor onze dienstverlening.
Voor de TAF Maandlastbeschermer werkt TAF samen met twee verzekeraars, namelijk Quantum Leben en
Credit Life International Schade. TAF handelt in exclusieve volmacht van genoemde verzekeraars. Deze
verzekeraars zijn door De Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt: Quantum Leben staat
onder toezicht van de FMA (Finanz Markt Aufsicht) en Credit Life International Schade staat onder toezicht van
de BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
Evenals TAF zijn beide verzekeraars aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een
onafhankelijk instituut, waar u terecht kunt met vragen of klachten. Het advies dat het KiFiD geeft is bindend.

Meer weten?
Kijk op www.taf.nl en neem contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij kan u er alles over
vertellen. Alle informatie over de dekking van deze verzekering vindt u in de polisvoorwaarden die u
kunt downloaden op www.taf.nl.
De TAF Maandlastbeschermer: Dát slaapt een stuk geruster.
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