
veilig door het leven

 
voorkom de financiële gevolgen 
van een vroegtijdig overlijden  
of een kankerdiagnose 

think2protect 
 AXA Belgium nv

een tak21 levensverzekering  
ontwikkeld door AXA Belgium nv,  

en onderworpen aan het Belgisch recht

think2protect,  
volledig en eenvoudig

n  een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal 
en aanvullende dekkingen ‘overlijden door ongeval’ en 
‘kankerdiagnose’.

n  vereenvoudigde medische formaliteiten: alleen een 
verklaring van goede gezondheid is vereist.

n  intekenen is mogelijk van 18 tot 65 jaar (maximumleeftijd 
bij afloop: 70 jaar). 

n  het contract heeft een looptijd van 10 jaar, met een 
verlengingsclausule, d.w.z. de mogelijkheid om na verloop 
van 10 jaar een nieuw contract af te sluiten, zonder 
medische formaliteiten. Dit gebeurt dan wel tegen het op 
dat moment geldende tarief. Enige voorwaarden: u mag 
niet ouder dan 65 jaar zijn en het nieuwe contract moet 
ingaan op de 1ste dag volgend op de einddatum van het 
voorgaande contract. 

n  in de algemene voorwaarden, beschikbaar op www.axa.be 
en bij uw verzekeringstussenpersoon vindt u eveneens de 
uitsluitingen en beperkingen van de waarborgen.

n  de beschreven fiscaliteit is die welke van toepassing 
is voor Belgisch ingezetene natuurlijke personen. Ze 
hangt af van de individuele situatie van elke klant en 
kan later worden gewijzigd. Het gewone stelsel van 
successierechten is van toepassing.

Deze folder biedt een samenvatting van de belang-
rijkste eigenschappen van de think2protect levens-
verzekering

Aarzel niet een beroep te doen op uw verzekerings-
tussenpersoon, om meer inlichtingen of een 
vrijblijvende offerte te krijgen. Hij staat te uwer 
beschikking en zal nagaan of het product aan 
uw eisen en noden beantwoordt. Zijn rol bestaat 
er tevens in u op de hoogte te houden over uw 
contract en de prestaties die eruit voortvloeien. Hij 
zal voor u alle stappen bij ons ondernemen. 

uw verzekeringstussenpersoon

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en  
niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25  
B-1170 Brussel (België) - Internet : www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 -  
KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection  
(Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be).  
Als de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u terecht bij de Ombudsdienst 
Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen.
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AXA partner van

www.axa.be

 facebook.com/AXABelgium 

 twitter.com/AXAinBelgium

 youtube.com/AXAcomBelgium



De bescherming van uw financiële autonomie 
en die van uw gezin wilt u niet aan het toeval 
overlaten. Want zoals iedereen weet, kan een 
vroegtijdig overlijden of een ernstige en lang- 
durige ziekte, zoals kanker, verstrekkende  
financiële gevolgen hebben.

Zult u dan, bijvoorbeeld, de behandelingen die 
niet door het ziektefonds worden betaald of de 
vereiste thuisverpleging kunnen bekostigen? 

AXA bekijkt het anders en stelt  
think2protect - AXA Belgium nv, hierna kortweg 
think2protect genoemd, voor. Met:

3 waarborgen

n  de uitkering van een door u gekozen kapitaal indien u 
tijdens de looptijd van het contract overlijdt, ongeacht de 
oorzaak.

n  een verdubbeling van het overlijdenskapitaal als het 
overlijden aan een ongeval te wijten is.

n  de uitkering van een kapitaal gelijk aan 50% van het 
oorspronkelijke overlijdenskapitaal, indien er bij u kanker* 
wordt vastgesteld.

een overlijdenskapitaal 
Think2protect voorziet in de uitkering van een 
overlijdenskapitaal aan uw begunstigden. Afhankelijk van 
uw persoonlijke behoeften kiest u bij het afsluiten van het 
contract het gewenste bedrag; minimaal 5.000 euro en 
maximaal 75.000 euro.

… dat wordt verdubbeld 
Indien u ten gevolge van een ongeval zou overlijden, wordt 
het uitgekeerde overlijdenskapitaal verdubbeld. 

wat indien u een kankerdiagnose* 
krijgt?
Als er tijdens de looptijd van het think2protect contract 
kanker bij u wordt vastgesteld, dan ontvangt u een kapitaal 
dat gelijk is aan 50% van het overlijdenskapitaal. 
Hiermee kunt u eventueel inkomensverlies compenseren 
of de medische kosten, die u zelf moet dragen, enigszins 
verlichten.

U kunt dit kapitaal naar eigen goeddunken besteden en 
u zo concentreren op uw genezing. Want dat is toch het 
allerbelangrijkste! 

Als u voor de einddatum van het contract overlijdt, wordt 
het reeds uitgekeerde bedrag van het oorspronkelijke 
overlijdenskapitaal afgetrokken. 

Uw nabestaanden ontvangen in dat geval dus:
n  50% van het oorspronkelijk verzekerde overlijdenskapitaal  
n �150% van dit kapitaal indien het overlijden aan een ongeval 

te wijten was.

“Op 43 jaar werd bij mij kanker vastgesteld. Er volgde een behandelings- en herstelperiode van drie jaar. Het was voor mijn 
vrouw en mezelf emotioneel én financieel een erg zware periode. Zij is zelfs minder gaan werken om mij te kunnen verzorgen. 
Ik had geen verzekering voor de talrijke kosten, zoals de verplaatsingen, de thuisverzorging, de geneesmiddelen en de 
behandelingen die niet worden terugbetaald.” 

François, 46 jaar

een aantrekkelijk tarief 
De verzekeringspremie hangt af van de leeftijd van de 
verzekerde en het bij het afsluiten van het contract 
gekozen overlijdenskapitaal. Ziehier een paar 
voorbeelden van jaarpremies: 

Leeftijd Overlijdenskapitaal
* 25.000 50.000 75.000

35 jaar 117,56 209,61 301,67
40 jaar 155,04 284,58 414,12
45 jaar 214,71 403,92 593,13

U kunt ook voor een maandelijkse premiebetaling kiezen. 
Voor de bovenstaande voorbeelden komt dit overeen 
met de volgende maandelijkse premies (inclusief 4% 
splitsingskosten):

Leeftijd Overlijdenskapitaal
* 25.000 50.000 75.000

35 jaar 10,19 18,17 26,14
40 jaar 13,44 24,66 35,89
45 jaar 18,61 35,01 51,40

(*) Bedragen in euro. De vermelde premies zijn inclusief 2% taksen.

Gemoedsrust voor slechts enkele tientallen 
euro’s per maand!

(*)  Gelukkig hebben niet alle kankers dezelfde impact 
of gevolgen. We kunnen hier onmogelijk alle gevallen 
beschrijven waarvoor de waarborg al dan niet geldig is. 
We kunnen echter wel zeggen dat bepaalde kankers 
of tumoren geen bijzondere behandeling vereisen 
zoals chemo- of radiotherapie, of geen uitzaaiingen 
veroorzaken. Ze zijn goedaardig en worden ‘in situ’ 
genoemd en operatief verwijderd. Deze gevallen zijn 
a priori niet door de waarborg gedekt. Uitzaaiende 
kankers of kankers die een multidisciplinaire 
behandeling vereisen (zoals een volledig chemo- of 
radiotherapie), zullen de waarborg wel activeren.


