
Voogdijverzekering



Heeft u al iets geregeld voor uw kinderen 
als u en uw partner iets overkomt? 

Met de Proteq Voogdijverzekering stelt u 
de opleiding en opvoeding van uw 

kinderen veilig! Zorg dat uw kinderen 
financieel goed verzorgd achterblijven. 

Met de Proteq Voogdijverzekering.

Voogdijverzekering

De beste fi nanciële zorg voor
uw kind(eren).



1.  Wat houdt de Proteq Voogdijverzekering in?

2.  Hoe berekent Proteq de premie?

3.  Vallen er meer kinderen onder één verzekering?

4.  Is een medische keuring nodig?

5.  Wanneer keert Proteq uit?

6.  Heeft de Voogdijverzekering gevolgen voor andere

  uitkeringen of fi scale gevolgen?

 

7.   Wat is de looptijd van de verzekering?

8.  Kan ik de polis wijzigen?

9.  Hoe sluit ik de verzekering af?

10.  Wat zijn de voordelen van de  Proteq Voogdijverzekering?

11.  Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

12.   Wie is Proteq?

 

  Proteq bespaart het u
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U heeft vast iets afgesproken voor uw kinderen als u en uw partner iets overkomt. 

Heeft u ook vastgelegd dat ze tot hun 18e fi nancieel niets te kort komen? Een kind kost 

al snel € 400,- per maand en dat is nog zonder de kosten van een eventuele studie. Wie 

kiest om de kosten voor opvoeding en studie niet voor rekening van de voogd te laten 

komen, kiest voor de zekerheid van de Proteq Voogdijverzekering. Een geruststellende 

gedachte, die u slechts enkele euro’s per maand kost. 

  1.  Wat houdt de Proteq Voogdijverzekering in?

  2.  Hoe berekent Proteq de premie?

Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Lage premie

Slechts enkele
euro’s per maand.

Bij de Voogdijverzekering bepaalt u zelf het uit te keren bedrag. De hoogte van de 

uitkering en de looptijd van de verzekering bepalen de te betalen premie.

De Voogdijverzekering dekt in principe de opvoeding van één kind. Als u meer 

kinderen heeft, kunt u het beste meerdere verzekeringen afsluiten.

  3.  Vallen er meer kinderen onder één verzekering?

Er is geen medische keuring nodig. U hoeft slechts een gezondheidsverklaring 

in te vullen bij aanmelding. Die gegevens heeft Proteq nodig voor de acceptatie van de   

verzekering. 

  4. Is een medische keuring nodig?



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Proteq keert direct maandelijks uit wanneer beide ouders overlijden. Indien één 

van de ouders eerder overlijdt, keert Proteq uit wanneer ook de tweede ouder overlijdt.   

In het geval van een éénoudergezin keert Proteq uiteraard direct uit als deze ouder     

overlijdt. De begunstigde van de uitkering is uw kind. De voogden hebben het recht om 

het geld te beheren.

  5. Wanneer keert Proteq uit?

De uitkering heeft geen gevolgen voor andere uitkeringen waar het kind recht op 

heeft. Het kind wordt in de polis opgenomen als verzekeringnemer en premiebetaler. 

Daardoor is deze verzekering vrij van successierecht en heeft geen fi scale gevolgen.

   6. Heeft de Voogdijverzekering gevolgen voor andere 
  uitkeringen of fiscale gevolgen?

De minimale looptijd is 5 jaar. De einddatum van de verzekering is de eerste 

maand waarin uw kind 18 jaar wordt (de verzekering keert in deze situatie niet uit). De 

verzekering eindigt ook als u zelf de Voogdijverzekering opzegt.

  7.  Wat is de looptijd van de verzekering?

Geen zorgen

Met de 
Voogdijverzekering 
zorgt u dat uw 
kinderen niets 
tekort komen als
u overlijdt.

Ja, u kunt tijdens de looptijd van de verzekering de polis aanpassen aan een veran-

derde situatie of andere wensen.

    8.    Kan ik de polis wijzigen?



Bij overlijden van de 
ouders is er direct 
geld beschikbaar 
voor het kind.

Directe uitkering

De voordelen voor u op een rij:

• Bij overlijden is er geen fi nanciële onrust, er is direct geld beschikbaar voor het kind.

• Doordat het kind wordt beschouwd als verzekeringnemer en premiebetaler, heeft deze    

   verzekering geen fi scale gevolgen en is vrij van successierecht.

• U kunt tijdens de looptijd de verzekering aanpassen aan uw eigen wensen.

• U kunt de verzekering beëindigen wanneer u maar wilt (minimale looptijd is 5 jaar).

• Tijdens de uitkeringsperiode verhoogt Proteq de maandelijkse uitkeringen jaarlijks per 

   1 januari.

• Uitkering staat los van andere uitkeringen.

• Er is geen medische keuring nodig.

    10.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Voogdijverzekering?

Vul het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring in en stuur deze naar ons 

toe. U ontvangt uw polis 14 dagen op zicht.

      9. Hoe sluit ik de verzekering af?

Een voorbeeld: Carla (30) en Johan (33) uit Purmerend zijn 
sinds 2 jaar de trotse ouders van Bianca. Ze hebben via de 
notaris vastgelegd dat de zus en zwager van Carla de voog-
dij van Bianca op zich nemen, bij eventueel overlijden van 
beiden. Vervolgens hebben ze uitgerekend hoeveel geld er 
nodig is voor de opvoeding van Bianca. Dat kwam op € 400,- 
per maand. Carla en Johan hebben deze uitkering bij Proteq 
verzekerd voor slechts € 6,36 per maand.



Proteq is 100% dochter van SNS REAAL Groep0900-0776

Proteq: Altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen 

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post en via de 

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke 

premie. 

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en 

niet gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u 

de voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen 

van Proteq kunt u natuurlijk even bellen: 0900 – 0776  (€ 0,10 per minuut) of kijken op     

www.proteq.nl.

  12.  Wie is Proteq? 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Telefonisch op: 0900 - 0776  (€ 0,10 per minuut)

• Op internet: www.proteq.nl

  11.    Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 
Proteq is een onderdeel van
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Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard 
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar  
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!


