WELKE DIENSTEN KAN MARSH NOG
VERLENEN AAN DE LEDEN VAN VC-CS?
Naast de collectieve verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid voor de
veiligheidscoördinatoren kan MARSH u ook advies verlenen voor de volgende
waarborgen:

VERHOGING VAN DE BASISWAARBORG B.A. BEROEP
Indien u aangesteld wordt als veiligheidscoördinator
m aar de opdrachtgever eist een hogere dekking dan
deze aangeboden door de collectieve polis VC-CS, dan
kan Marsh u helpen om een bijkomende rang te bekomen.

HOSPITALISATIEVERZEKERING
Deze onmisbare dekking om na tussenkomst van de
mutualiteit, het saldo van de hospitalisatiekosten ten laste
te nemen, kan eveneens via Marsh
onderschreven
worden, onder voorbehoud van een gunstige medische
aanvaarding.
Verschillende formules worden u voorgesteld voor uzelf en
uw familie (volledige plan met of zonder vrijstelling,
ambulante kosten, tandzorg, enz.), en dit aan
uitzonderlijke voorwaarden.

PENSIOENSPAREN
Bereid uw pensioen vandaag al zorgvuldig voor! Bouw
zelf via het pensioensparen een kapitaal op voor uw
pensioen. Zo stelt u uw financiële toekomst veilig en geniet
u tegelijk van belangrijke fiscale besparingen.

 Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
 Langetermijn sparen
 Pensioensparen
 Individuele pensioentoezegging via de vennootschap
met eventuele uitbreiding “gewaarborgd inkomen
ingeval van ziekte en ongevallen”

BIJSTANDS- EN
REISVERZEKERING
Als u in het buitenland met uw familie of uw kinderen
rondreist, wenst u ten volle van uw verblijf te genieten.
Maar bent u goed verzekerd?
De reisbijstand omvat een reis- en bijstandsformule met
uitgebreide waarborgen en een volledige bijstand in geval
van schade (keuze tussen verschillende formules).

VRAGEN?
Om een vrijblijvende offerte of bijkomende inlichtingen te
bekomen, kan u steeds contact opnemen met Marsh:

Thierry Ackaert
Marsh, Vorstlaan 2, 1170 Brussel
+32 (0)2 674 99 63 - +32 (0)477 29 33 15
thierry.ackaert@marsh.com

De fiscus geeft u zelfs een duwtje in de rug!.
Dankzij de fiscale optimalisatie kan men het geringe
wettelijk pensioen aanvullen dankzij:

Dit document is niet-contractueel, enkel de algemene
voorwaarden zijn geldig

