
CARESASSISTANCE

Assistance by

Cares-Assistance biedt 
jouw nabestaanden 
bijstand op maat
----------

 EMOTIONELE ONTZORGING 

Dankzij jouw overlijdensbijstand ontzorg je de mensen 
die belangrijk voor je zijn op de momenten die tellen.
 

 j Psychologische bijstand

 j Palliatieve bijstand

Als eerste overlijdensbijstand in Europa biedt Ca-
res-Assistance ook palliatieve bijstand.

 LOGISTIEKE BIJSTAND 

Je kan als klant rekenen op onze experten voor logis-
tieke bijstand bij de uitvaart 

 j  Huishoudhulp

 j Bijstand huisdieren 

 j Kinderopvang

 ADMINISTRATIEVE HULP 

Onze experts staan klaar om alle administratieve za-
ken op te volgen en te regelen 

 j  Sociaal assistent

De sociaal assistent komt ter plaatse bij de nabe-
staanden om zaken en problemen te regelen én te 
voorkomen.

 j  De juridische infodienst van LAR rechtsbijstand 
beantwoordt graag jouw telefonische vragen.

 REPATRIËRING 

Bij het  overlijden van een verzekerde  in het buiten-
land wordt  deze persoon samen met de aanwezige 
gezinsleden GRATIS gerepatrieerd, Indien nodig wor-
den ook  de aanwezige wagen, bagage en huisdieren 
teruggebracht. 

 j  Vervroegde terugkeer

Indien er zich bij het overlijden van een verzekerde 
in België mensen uit zijn of haar entourage in het 
buitenland bevinden,  kunnen we tot twee perso-
nen versneld laten terugkeren.

 j  Expatriëring (Homeland bijstand)

Voor elke klant die ervoor kiest om terug te keren 
naar zijn of haar land van origine bieden wij een 
extra optie:
De overledene wordt samen met twee familieleden 
naar keuze geëxpatrieerd naar het thuisland, wat 
het ook mag kosten. (Africa, Algerije, Bulgarije, 
Egypte, Libanon, Marokko, Polen, Rusland, Tsjetsj-
enië, Tunesie, Turkije, Vietnam).

 j  Overlijdenskapitaal

Cares-Assistance biedt  u een overlijdenskapitaal 
met  levenslange dekking én in verschillende for-
mules, van € 3.000 tot € 15.000.
Geen medische acceptatie, enkel wachttijd van 24 
maanden.
Instapleeftijd tss 18 en 85 jaar.
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Sparen Voor Uw 
(Klein) Kinderen
----------

VAN KAPITAAL BELANG VOOR UW (KLEIN)
KIND!

Junior Plan is een soepele spaarformule waarbij u als 
(groot)ouders op een regelmatig tijdstip een vast be-
drag kunt sparen voor uw (klein)kind.

U kunt vrij kiezen wanneer u de polis Junior Plan on-
derschrijft, als het maar vóór de 15e verjaardag van het 
kind is.

 EEN WELKOM STARTKAPITAAL

In tal van omstandigheden is Junior Plan de reddende 
engel.

Net door dit startkapitaal kunnen uw (klein)kinderen 
de sprong vaak wagen: een zaak opstarten, een huis 
bouwen of kopen, pensioensparen of een vermogen 
opbouwen, …

 VERZEKERDE PREMIEBETALING

Als u de optionele waarborg ‘Overlijden en Premie-te-
rugbetaling bij arbeidsongeschiktheid’ onderschrijft, 
neemt Junior Plan de periodieke stortingen over tij-
dens een periode van volledige arbeidsongeschiktheid 
of na uw overlijden.

 U HOUDT DE CONTROLE  
OVER UW SPAARGELD

U spaart op eigen naam, met uw (klein)kind als begun-
stigde. Zo behoudt u de controle over uw geld zolang 
u dat wilt.

Zorg- Pensioen en 
Termijnsparen
----------

PENSIONERING, MEER VRIJE TIJD,  
MINDER MIDDELEN

Veel kans dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft 
van uw laatste nettoloon zal bedragen. Met enkel het 
wettelijk pensioen zal u uw huidige levensstandaard 
en zorg niet kunnen bekostigen. Gelukkig bestaan er 
nog tal van andere mogelijkheden om hier zelf voor 
te sparen.

 EEN AANVULLEND PENSIOEN

U kiest zelf hoe uw aanvullend pensioen zich opbouwt. 
U hebt daarbij de keuze tussen formules met interest-
garantie en winstdeelname en beleggingsformules 
met een variabele, niet-gegarandeerde opbrengst ge-
koppeld aan beleggingsfondsen

 FISCAAL GUNSTIG

Dankzij zijn fiscale behandeling kunt u (als u het jaar-
lijks maximum niet overschrijdt) minimaal 30 % recu-
pereren via uw belastingen. Bovendien betaalt u op 
uw 60e slechts 10 % belasting op het spaartegoed. Wat 
u nadien nog stort, is vrij van belastingen bij uitkering.

WIST U DAT?

 j Een rusthuis gemiddeld 1.350 EUR per maand kost?

 j Tegen 2040 1/3 Belgen 60-plusser is?

 j Tegen 2060 nog slechts 2 werknemers 1 pensioen 
zullen financieren? Bij de creatie van de pensioenwet 
was dat nog 7 op 1.

 j Spaar voor uw pensioen en krijg 30 % van 
uw storting terug (+ gemeentebelasting)

Denk nu al aan later
----------
Elke dag beleeft u met uw kinderen, familie en vrienden 
mooie momenten. De herinnering aan die momenten 
maakt u onvergetelijk, maar helaas niet onsterfelijk.

Sta er dus nu al eens bij stil dat een uitvaart al 
gauw zo’n 5.000 à 7.000 euro kost of meer... en de 
kosten voor een uitvaart zullen in de toekomst mogelijk 
nog stijgen.

Daarom is het verstandig om vandaag al eens na 
te denken over uw afscheid. Ook al ligt dat nog ja-
ren of zelfs decennia van u verwijderd.

Een Uitvaart zorgplan is 
voordeliger dan u denkt
----------
Een Uitvaart zorgplan hoeft niet duur te zijn. U be-
taalt een kleine maandelijkse bijdrage. Zonder verbor-
gen of extra kosten.

 j U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal

 j Kinderen tot 18 jaar zijn altijd gratis mee verzekerd 

 j U kiest zelf tot welke leeftijd u betaalt 

 j U blijft levenslang verzekerd

 j U betaalt periodiek

Bespaar uw familie financiële en praktische zorgen,  
vraag vrijblijvend meer informatie aan rond uw uitvaart.

• Zo zijn de kosten voor uw uitvaart gedekt.
• Uw nabestaanden krijgen bovendien hulp en advies bij 

alle administratieve en praktische zaken.  
Zowel vóór, tijdens als na de uitvaart

Contacteer ons nu: info@comopolis.be


