
U hebt nog een lange 
financiële weg af te leggen.

Wie gaat u daarbij helpen?

Baloise Insurance en uw makelaar
maken u financieel wegwijs.



U spaart voor uw pensioen,  
maar wat als er onderweg  
iets gebeurt? 
Een ongeval, langdurige ziekte of een overlijden is onvoorspelbaar en 
trekt een serieuze streep door uw rekening. Weet u hoe uw financiële 
situatie er dan exact uitziet?

Op www.baloise.be ontdekt u dit snel en eenvoudig. Praat erover met 
uw makelaar. Baloise Insurance biedt u immers alle mogelijkheden om 
u perfect te beschermen. Zo bent u zeker van een zorgeloze financiële 
toekomst.



Breng uw 
gezinsinkomen  
in kaart bij ...

‘Door het zware auto-ongeluk van een vriend, 
beseften wij dat we ons inkomen moesten 
veiligstellen.’

ziekte en invaliditeit

‘Lang leven kost geld. Gelukkig hebben 
we een flinke buffer aangelegd.’ 

pensioen

‘Mijn vrouw overleed op jonge leeftijd.  
Nooit gedacht dat zoiets ons zou overkomen.’

overlijden



Wist je dat
• het aantal arbeidsongeschikten de laatste 

15 jaar steeg met bijna 60 %?

• een psychische aandoening (zoals depressie of burn-out)  
de oorzaak is van arbeidsongeschiktheid in 1 op 3 gevallen?

• tegen 2040 1 op 3 Belgen 60-plusser is?

• 43 % van de 65-plussers moet bijverdienen om 
hun levensstandaard te kunnen behouden?

• 20 % van de gepensioneerden een inkomen 
heeft dat onder de armoedegrens ligt?

• een rusthuis gemiddeld 1.350 euro per maand kost?

Verzeker nu uw 
financiële toekomst.
Check uw inkomenszekerheid op www.baloise.be

Voor een uitgebreide simulatie en een plan  
van aanpak, neem contact op met uw makelaar.

Uw veiligheid, onze zorg.
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