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10 redenen om voor de Hypotheek Opvang Polis te kiezen

1.  Omdat uw inkomen fors daalt als u langdurig ziek wordt 

of uw baan verliest.

2.  Omdat uw hypotheek en andere vaste lasten geen rekening houden 

met een dalend inkomen.

3.  Omdat de overheid en uw werkgever u niet voldoende opvangen, 

waardoor u zélf maatregelen moet nemen.

4.  Omdat u uw eigen Hypotheek Opvang Polis kunt samenstellen, 

helemaal naar úw wensen.

5.  Omdat u de Hypotheek Opvang Polis ook in de toekomst fl exibel 

kunt blijven aanpassen aan uw situatie.

6.  Omdat uw Hypotheek Opvang Polis een uitstekende dekking biedt 

bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

7.  Omdat u voordelig en makkelijk uw overlijdensrisicoverzekering of 

een dekking bij ernstige ziekten kunt meeverzekeren.

8.  Omdat de Hypotheek Opvang Polis zekerheid biedt en gemakkelijk 

is af te sluiten.

9.  Omdat de fi scus meebetaalt aan uw Hypotheek Opvang Polis als u 

hiervoor kiest.

10.  Kortom: omdat u nu en in de toekomst wilt wonen zonder zorgen.

Arie Oosterwaarde 
De wereld op zijn kop

”Mijn leven was helemaal ontwricht toen ik 

op een ochtend wakker werd en ik mijn 

rechterarm en -been opeens niet meer kon 

bewegen. Het bleek dat ik die nacht in mijn 

slaap een hersenbloeding had gehad. Ik kon 

het gewoon niet geloven, want ik leefde 

best gezond. Van de artsen hoorde ik later 

dat dit iedereen kan overkomen. 

De kans op herstel is in mijn geval nihil. 

Mijn baan als magazijnmedewerker kon ik 

dus wel vergeten. Gelukkig had ik bij het 

aangaan van mijn hypotheek de Hypotheek 

Opvang Polis van Cardif afgesloten. 

Mijn fi nanciële teruggang is hierdoor 

beperkt gebleven. En dat is maar goed ook 

want ik zou het vreselijk vinden als ik mijn 

twee zonen van de sportclub af moest halen. 

Zij moeten immers hun vader al genoeg 

missen, omdat ik zelf niet meer met ze 

kan voetballen.”

”Met een looptijd tot en 
met 30 jaar dé oplossing 
die naadloos aansluit bij 

uw hypotheek.”

Zorg zelf voor zekerheid



Langdurig ziek, 
arbeidsongeschikt 
of werkloos

Bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid daalt uw 

inkomen aanzienlijk. Neem zelf maatregelen! 

Gezond aan 
het werk

Langdurig ziek, 

Cardif beschermt uw woonplezier

U koopt niet zomaar een huis. Met zorg zoekt u naar die 

droomwoning waar u lang van wilt genieten. Uiteraard heeft u zich 

ingedekt tegen risico’s als brand en inbraak. Maar wat als uw inkomen 

plotseling terugvalt door werkloosheid, langdurige ziekte of 

arbeidsongeschiktheid? Met de Hypotheek Opvang Polis van Cardif 

hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. 

 

Sociale (on)zekerheid: neem zelf maatregelen!

Met de Hypotheek Opvang Polis zorgt u voor extra fi nanciële 

zekerheid die de overheid en werkgevers u steeds minder kunnen 

geven. Bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid 

loopt uw inkomen al snel met minimaal 30 procent terug. Uw vaste 

lasten blijven echter even hoog, waardoor u in de fi nanciële 

problemen kunt komen. Het uiterste gevolg is dat u uw huis moet 

verkopen. Zover hoeft het met de Hypotheek Opvang Polis niet te 

komen. 

Wat doet de Hypotheek Opvang Polis voor u?

De Hypotheek Opvang Polis zorgt ervoor dat u uw hypotheeklast kunt 

blijven betalen wanneer u werkloos, langdurig ziek of 

arbeidsongeschikt raakt.

U kunt bij afsluiten van de verzekering zelf aangeven welk bedrag u 

wenst te verzekeren. U kunt uw volledige woonlasten verzekeren of 

een gedeelte daarvan. U kunt er bovendien voor kiezen dat u of uw 

familie eenmalig een geldbedrag ontvangt als u ernstig ziek wordt.

Het aanvragen van deze verzekering is uiterst eenvoudig door een 

snelle acceptatieprocedure en heldere voorwaarden.

Stel uw Hypotheek Opvang Polis op maat samen

We laten aan u de keuze over:

-  De duur van de verzekering: wilt u gedurende de gehele looptijd 

van uw hypotheek of voor een deel ervan beschermd zijn, 

bijvoorbeeld tot de kinderen het huis uit zijn?

-  De combinatie van dekkingen die u het belangrijkst 

vindt om af te sluiten.

-  Welk deel van de maandlasten u wilt beschermen bij langdurige 

ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

-  De hoogte van het kapitaal dat u wilt ontvangen 

bij ernstige ziekte. 

-  De premie: wilt u maandelijks betalen of kiest u ervoor 

om de premie eenmalig via uw hypotheek te voldoen, 

waardoor u veelal goedkoper uit bent?

Altijd beschermd

Met de Hypotheek Opvang Polis kunt u altijd veilig en beschermd 

wonen, zelfs als u verhuist of uw hypotheek oversluit. Uw verzekering 

verhuist gewoon mee! Wilt u de verzekering stopzetten omdat u 

bijvoorbeeld geen woonlasten meer heeft, vervroegd met pensioen 

gaat of verhuist naar het buitenland, dan is dit vanzelfsprekend geen 

probleem. U ontvangt dan de teveel betaalde premie retour. 

Bovendien biedt Cardif u de mogelijkheid om sowieso iedere vijf jaar 

de verzekering stop te zetten, ongeacht de reden hiervoor.

”De overheid en uw werkgever bieden 
onvoldoende opvang als het mis gaat. 

Wie betaalt dan uw woonlasten?”

Zorg zelf voor zekerheid

Gezond aan 



Baan kwijt  

Weer een nieuwe reorganisatie en ditmaal blijft u niet 

buiten schot. U bent uw baan kwijt, maar niet uw huis en 

hypotheek. Met de Hypotheek Opvang Polis kunt u tot vijf 

maal toe een jaar lang een uitkering van Cardif krijgen. 

Deze uitkering stemt u af op uw maandelijkse lasten, zodat 

u altijd zorgeloos kunt blijven wonen. 

Uw werkgever mag dan geen zekerheid meer kunnen 

bieden, wij doen dat wel.  

Voor wie? 

-   U bent een werknemer in loondienst. 

-   U bent tussen de 18 en 60 jaar oud. 

-   U woont in Nederland.

-   U werkt minimaal 18 uur per week.

Wanneer keert de verzekering uit? 

-  Indien u tijdens een contract van bepaalde duur of 

onbepaalde duur ontslagen wordt, ontvangt u 

maandelijks een uitkering. 

Wat is o.a. niet verzekerd? 

-  Een ontslag waarvan u bij het aangaan van de verzekering 

al op de hoogte was. 

-  Een gebeurtenis binnen de eerste 6 maanden na het 

afsluiten van de verzekering. 

-  Een gebeurtenis binnen de eerste 6 maanden dat u bij een 

werkgever in dienst bent. 

-  Niet onvrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld door diefstal 

of fraude. 

-  Niet verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde duur. 

 Hoe lang keert de verzekering uit? 

-  De verzekering keert per werkloosheid maximaal 

12 maanden uit. U heeft per verzekering recht op 

60 maanden uitkering in totaal. De uitkering is 

vrijgesteld van belasting. 

Meer gedetailleerde informatie leest u in de 

algemene verzekeringsvoorwaarden.

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Uw gezondheid heeft u nooit helemaal zelf in de hand. 

Een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje en wat begint 

als een pijntje, zorgt soms voor langdurig doktersbezoek. 

Uw maandlasten liggen er niet van wakker dat u (tijdelijk) 

buiten dienst bent. Met de Hypotheek Opvang Polis hoeft 

u er zich geen zorgen om te maken. Tot maar liefst 

240 maanden kunt u rekenen op een aanvullende uitkering 

van Cardif die u heeft afgestemd op uw maandlasten. Dat is 

in ieder geval een hele zorg minder.  

Voor wie? 

-  U bent een werknemer in loondienst. 

-  U bent tussen de 18 en 60 jaar oud. 

-  U woont in Nederland.

-  U werkt minimaal 18 uur per week.

Wanneer keert de verzekering uit? 

-  Indien u voor minimaal 35% of meer langdurig ziek of 

arbeidsongeschikt wordt verklaard conform de 

voorwaarden, ontvangt u maandelijks een uitkering. 

-  Tijdens de door u gekozen eigen risicoperiode ontvangt u 

geen uitkering.

 

Wat is o.a. niet verzekerd? 

-  Een bij het afsluiten bestaande klacht die niet meer herstelt. 

-  Een ziekte die ontstaat binnen de eerste maand na het 

afsluiten van de verzekering. 

-  Een ziekte die niet medisch objectief door een arts of 

specialist aangetoond kan worden.

 Hoe lang keert de verzekering uit? 

-  De verzekering keert uit tot maximaal het einde van 

de looptijd van de verzekering met een maximum van 

240 maanden. 

Gratis voorlopige dekking 

-  Met de Hypotheek Opvang Polis bent u gratis verzekerd 

voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval vanaf het 

moment dat u de aanvraag ondertekent.

Meer gedetailleerde informatie leest u in de 

algemene verzekeringsvoorwaarden.

“Met meer dan 10 jaar ervaring is Cardif  
dé specialist in het verzekeren van 
woon- en andere maandlasten.”



Bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid daalt uw 

inkomen aanzienlijk. Cardif betaalt uw hypotheeklasten!

Ernstig ziek

Het kan iedereen overkomen: ernstig ziek worden met alle consequenties van dien. Want of u nu in 

loondienst bent of een eigen bedrijf heeft, een hartinfarct of kwaadaardige tumor heeft directe gevolgen 

voor u, uw familie en uw omgeving. Juist dan is extra fi nanciële ruimte meer dan welkom, bijvoorbeeld 

voor optimale medische zorg, vervangend personeel in uw eigen zaak of extra gezinsondersteuning. 

Voor wie? 

-  U bent tussen de 18 en 60 jaar oud. 

-  U woont in Nederland.

Wanneer keert de verzekering uit? 

-  Bij vaststelling van een ernstige ziekte zoals een hartaandoening, hersenletsel, kanker, orgaantransplantatie 

of brandwonden ontvangt u eenmalig een kapitaal. De uitkering is vrijgesteld van belasting.

 Wat is o.a. niet verzekerd? 

-  Een bij het afsluiten bestaande ziekte. 

-  Een ziekte die ontstaat binnen de eerste 3 maanden na het afsluiten van de verzekering. 

-  Een ziekte die binnen 1 maand leidt tot overlijden. 

Meer gedetailleerde informatie leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden.

”De Hypotheek Opvang Polis vangt jaarlijks 
duizenden hypotheeklasten op, waardoor 

fi nancieel leed wordt voorkomen.”

Goed beschermd 
met de Hypotheek 

Opvang Polis

Gezond aan 
het werk

Langdurig ziek, 
arbeidsongeschikt 
of werkloos

Mustapha Amadou
In alle rust een nieuwe baan

”Van de ene op de andere dag 

raakte ik mijn baan kwijt. 

Ik werkte als salesmanager bij 

een consultancy bureau en ons 

bedrijf werd overgenomen door 

een grote internationale speler. 

Managers hadden ze hier al 

genoeg, dus mijn functie werd 

overbodig. Mijn hoge 

hypotheeklasten hadden daar 

natuurlijk geen boodschap aan. 

Net op het moment dat ik het 

eventjes niet meer zag zitten, 

bedacht ik dat ik drie jaar eerder 

een Hypotheek Opvang Polis had 

afgesloten. Doordat Cardif een 

jaar lang mijn WW-uitkering 

aanvulde, kon ik rustig zoeken 

naar een geschikte baan. Deze 

vond ik pas na 9 maanden, maar 

mijn nieuwe baan past wel heel 

goed bij mij. Eigenlijk ben ik er 

alleen maar op vooruit gegaan!”



Premiebetaling en de fi scus

U kunt de premie voor de Hypotheek Opvang Polis maandelijks of via 

een koopsom voldoen. Ook een combinatie van koopsom en 

maandpremie is mogelijk. De verzekering kent geen polis- en 

incassokosten. 

De premie voor de dekking arbeidsongeschiktheid is aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting als “uitgave voor inkomensvoorzieningen”. De 

fi scus betaalt hierdoor indirect een groot deel van de premie. 

Eventuele uitkeringen moet u dan wel bij de belastingdienst opgeven 

als inkomen. Trekt u de premie niet af, dan is de uitkering onbelast. De 

premies voor de dekkingen werkloosheid en ernstige aandoeningen 

zijn niet fi scaal aftrekbaar en een eventuele uitkering is dan ook 

onbelast.

Kosteloze en vrijblijvende service

De service van Cardif gaat verder dan de uitkering van uw claim: 

Cardif Cares staat borg voor excellente service en optimale 

ondersteuning.

Schadeclaim Service
U krijgt bij een claim een persoonlijke claimcoach die borg staat voor 

een snelle en correcte beoordeling van uw dossier. Daarnaast sturen wij 

u een SMS of voicemailbericht, zodra een uitkering door ons is 

overgemaakt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Support Service
Extra ondersteuning met Legal Support Care, Home Care en Job Care.

-  Legal Support Care helpt u bij het vaststellen van uw rechten na een 

ongeval. Bij overlijden, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid door een 

ongeval is er vaak meer schade dan alleen het inkomensverlies. Er 

zijn immers extra kosten die lang niet altijd volledig worden vergoed 

door een auto- of ziektekostenverzekeraar. Legal Support Care helpt 

u of uw nabestaanden bij het vaststellen van uw rechten en helpt u 

-indien mogelijk- de schade te verhalen.

-  Home Care biedt u een extra fi nanciële tegemoetkoming. Als u uw 

huis moet aanpassen wegens ziekte of invaliditeit, vergoedt Home 

Care uw eigen kosten tot maximaal 5.000,- euro. Bent u gedwongen 

te verhuizen, dan keert Home Care een verhuisvergoeding van 

1.000,- euro uit. Moet u verhuizen èn uw nieuwe huis aanpassen, 

dan krijgt u beide vergoedingen.

-  Job Care helpt u uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt optimaal te 

benutten. U kunt zich rechtstreeks inschrijven bij een professionele 

arbeidsmarktspecialist of opgeven voor de speciale loopbaanwork-

shop van Cardif. De website www.cardifcares.nl geeft informatie over 

reïntegratie, een second opinion, patiëntenverenigingen, het vinden 

van een nieuwe baan en het voeren van een sollicitatiegesprek.

”De aanvraagprocedure is uiterst eenvoudig en ”De aanvraagprocedure is uiterst eenvoudig en 
lange medische vragenlijsten zijn niet nodig. lange medische vragenlijsten zijn niet nodig. 

Het afsluiten van de Hypotheek Opvang Polis is Het afsluiten van de Hypotheek Opvang Polis is 
dus snel geregeld.”



Gemakkelijk: 
sluit uw overlijdensrisicoverzekering direct mee

U kunt samen met de aanvraag voor uw Hypotheek Opvang Polis 

ook direct onze overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Hierdoor 

profi teert u van de volgende voordelen:

-  Zeer aantrekkelijke premie en ruime keuringsgrenzen.

-  Gratis voorlopige dekking, zodat u direct verzekerd bent na het 

aanvragen.

-  Medische acceptatie voor Hypotheek Opvang Polis is ook geldig 

voor uw overlijdensrisicoverzekering, dus geen extra rompslomp 

of keuringen.

Ook voor huurders

Want uw vaste huurlasten kunnen net zo fors zijn als het bedrag 

dat uw buurman maandelijks aan zijn hypotheek kwijt is. Ook als 

huurder loopt u het risico van inkomensachteruitgang door 

langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en de 

daaraan verbonden fi nanciële zorgen. Vandaar dat Cardif voor 

huurders een speciale Opvang Polis heeft samengesteld met 

dezelfde uitgebreide dekking als voor huizenbezitters. Vraag uw 

tussenpersoon naar deze Maandlasten Opvang Polis.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u zonder zorgen kunt wonen? Neem dan 

contact op met uw tussenpersoon. Hij of zij kan u precies 

vertellen wat de Hypotheek Opvang Polis voor u kan betekenen 

tegen welke premie. Cardif gelooft er namelijk in dat uw

belangen het best worden behartigd door onafhankelijke 

hypotheek- en verzekeringstussenpersonen. Vandaar dat deze

verzekering uitsluitend langs deze weg verkrijgbaar is.

Voor meer informatie over beschermd woonplezier en het zoeken 

van een tussenpersoon bij u in de buurt kunt u een kijkje nemen op 

www.cardif.nl of op www.cardifcares.nl

Verder in verzekeren, dichter bij u

Cardif maakt werk van service die net een stapje verder gaat dan 

alleen het uitkeren bij een claim. In een tijd waarin u als consument 

steeds meer uw eigen weg moet zoeken, staat Cardif dicht bij haar 

verzekerden. Verzekeraar Cardif maakt onderdeel uit van de Franse 

groep BNP Paribas. Cardif is van oorsprong een Franse verzekerings-

maatschappij die in 1973 werd opgericht. Inmiddels is het bedrijf 

gevestigd in 35 landen over de hele wereld.

Over Cardif

In Nederland is Cardif al jaren een betrouwbare, dynamische en 

innovatieve verzekeringsmaatschappij die voortdurend inspeelt op de 

ontwikkelingen in de maatschappij. Cardif is gespecialiseerd in 

verzekeringen, die zorgen voor de optimale bescherming van 

Nederlandse huishoudens tegen fi nancieel zwaar weer. Dagelijks zijn de 

meer dan 100 medewerkers van Cardif in Oosterhout (Noord Brabant) 

bezig om ervoor te zorgen dat de lasten van meer dan een half miljoen 

Nederlandse huishoudens betaalbaar blijven.

Cardif Schadeverzekeringen N.V. en Levensverzekeringen N.V. zijn bij de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Wft-vergunningenregister 

ingeschreven onder nummer 12000652, respectievelijk nummer 

12000445 en zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Cardif 

is ook aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening.

Naast de Hypotheek Opvang Polis biedt Cardif de volgende 

verzekeringsproducten:

Maandlasten Opvang Polis (beschermt uw vaste lasten, 

waaronder uw huur)

Zelfstandig Zeker Plan (beschermt de vaste lasten van 

de ondernemer)

Zeker Lenen (beschermt de afl ossing van uw krediet)

Budget Life Overlijdensrisicoverzekering (beschermt uw 

nabestaanden)

Beleggingsverzekeringen (voor kapitaalopbouw en 

risicoverzekering)

Garantiestellingen (bescherming bij woningaankoop)

“Cardif is met ruim een half 
miljoen verzekerden in Nederland 
de marktleider op het gebied van 

beschermingsverzekeringen.”



Het aangaan van een verzekeringsovereenkomst geeft u rechten en plichten op lange termijn. Let er daarom goed op dat  
een verzekering past bij uw situatie en bij uw wensen en mogelijkheden. Tevens wijzen we u erop dat u voor een uitkering uit 

een verzekering altijd aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze brochure is slechts een weergave van de belangrijkste 
kenmerken van de Hypotheek Opvang Polis. Voor een compleet beeld raden wij u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden 

te raadplegen en deze goed door te nemen met uw tussenpersoon. Hij of zij is er tenslotte speciaal voor om u zo goed 
mogelijk te informeren over fi nanciële producten. De verzekeringsvoorwaarden zijn opvraagbaar bij uw tussenpersoon, 

worden op verzoek naar u toegezonden of zijn te downloaden op  www.cardif.nl. Aan deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Uw tussenpersoon:

Cardif • Postbus 4006 • 4900 CA  Oosterhout • Tel 0162-486 000  

Fax 0162-486 001 • Internet www.cardif.nl, www.cardifcares.nl • E-mail info@cardif.nl
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