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De 4 pijlers van ons aanbod
Oplossingen bieden voor de bescherming van uw cliënten en hun vermogen 

BESCHERMING 
VAN DE 
KREDIETEN

BESCHERMING 
VAN HET GEZIN

BESCHERMING 
VAN DE 
ONDERNEMING

SUCCESSIE-
PLANNING



Krediets-
dekkingen
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Zijn krediet verzekeren

APRIL BELGIUM presentatie

APRIL Belgium werkt samen met toonaangevende 

verzekeraars om zijn producten te ontwerpen en te 

ontwikkelen.

Voor uw cliënt betekent dit:

- Voorwaardelijke tariefverlagingen bij bepaalde 

kredietinstellingen;

- Concurrerende tarieven;

- Aanvullende dekking tegen het risico van een ongeval of 

kanker
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Elantis Immo Cover +

APRIL BELGIUM presentatie

Tariefverlagingen indien 100%-dekking

Exclusiviteit APRIL!

DE oplossing voor Elantis-leningen

Zonder tussenkomst van een arts tot 65 jaar en 

350.000 € verzekerd kapitaal

Vereenvoudigde medische formaliteiten

Aanvullende verzekering: AVRO
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APRIL Cover

APRIL BELGIUM presentatie

DE oplossing voor personen ouder dan 45 jaar
en voor een lening van 250.000 €

Zonder tussenkomst van een arts tot 65 jaar en 

350.000 € verzekerd kapitaal

Vereenvoudigde medische formaliteiten

Aanvullende verzekering: AVRO
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Elitis Top Cover

APRIL BELGIUM presentatie

Geen maximum leeftijd op termijn

Zonder tussenkomst van een arts tot 55 jaar en 500.000 

€ verzekerd kapitaal

Concurrerende tarieven voor rokers

Komt in aanmerking voor IPT

Zeer concurrerende prijzen

Als de lening wordt afgesloten bij AXA

Tariefverlaging gelijkwaardig aan het HOME SAFE HOME 

programma
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Elitis Blue Cover

APRIL BELGIUM presentatie

Verzekerd kapitalen van 300.000 € tot 20.000.000 €

Duur : minimum 3 jaar

Maximum leeftijd op termijn : 85 jaar

Komt in aanmerking voor IPT

DE oplossing voor grote kapitalen
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Elitis Life Protect 

APRIL BELGIUM presentatie

Eenvoudige onderschrijving (geen tussenkomst van een arts tot 

45 jaar en 450.000 € verzekerd kapitaal of 55 jaar met een 

verzekerd kapitaal van 300.000 €)

OPTIE KANKER waarborg (het verzekerd kapitaal stemt overeen 

met 12 of 24-maandelijkse kredietbetalingen met een maximum 

van 60.000 €)

Maximale innovatie en bescherming
De oplossing voor kanker risico
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Elantis Consumer 
Protection

APRIL BELGIUM presentatie

Voor leningen van 1.500 € tot 50.000 €

Exclusief partnerschap met APRIL

Gemakkelijk te onderschrijven (geïntegreerd in de Elantis-tool)

De oplossing voor Elantis leningen op afbetaling
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IPT van APRIL Belgium

APRIL Belgium Presentatie

EEN HYPOTHECAIRE LENING GARANDEREN MET EEN IPT?
De lening moet dienen om een onroerend goed dat in de EER gelegen is te 
verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen;

Het onroerend goed moet toebehoren aan de aangeslotene (ter 
persoonlijke titel);

De lening moet terugbetaald worden zodra de voornoemde eigendom 
niet meer deel uitmaakt van het vermogen van de aangeslotene.

MET APRIL BELGIUM IS HET MOGELIJK OM HET LUIK OVERLIJDEN VAN DE IPT TE ONDERSHCRIJVEN
1/ een optimaal rendement van het luik sparen te hebben

2/ het garanderen van een overlijdensuitkering aan het gezin vanaf het moment van de inschrijving

3/ onder bepaalde voorwaarden een hypothecaire lening garanderen 

ONZE PRODUCTEN ELITIS BLUE 

COVER EN ELITIS TOP COVER KUNNEN 

WORDEN AFGESLOTEN ALS 

INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING!

Een Individuele Pensioentoezegging is een verzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders
waarmee zij aanvullend pensioen kunnen opbouwen en/of hun begunstigden kunnen
beschermen in geval van overlijden.
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En de BLV?

APRIL Belgium Presentatie

EEN INVESTERINGSKREDIET DEKKEN MET EEN BLV?

Indien de BLV-verzekering als garantie voor een lening 
dient, dan moet die gekoppeld worden aan het 
vermogen van de onderneming.

DE MEESTE PRODUCTEN VAN APRIL 

BELGIUM KUNNEN WORDEN 

AFGESLOTEN IN DE VORM VAN EEN 

BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING.

De BLV (of Keyman) stelt het bedrijf als verzekeringsnemer in staat zich te
beschermen tegen de financiële gevolgen gebonden aan het verdwijnen van de
zaakvoerder of een sleutelfiguur binnen het bedrijf: het bedrijf is dus begunstigde
van de verzekering.



APRIL Belgium biedt u een breed gamma van producten die het best

beantwoorden aan de behoeften van uw klanten, waaronder opties zoals

AVRO, IPT of BLV, en biedt u tegelijkertijd een efficiënte en snelle

commerciële en beheersdienst.

SAMENGEVAT

BEREKEN IN EEN PAAR KLIKKEN DE 

VERZEKERINGSPREMIE voor het 

product dat bij uw klant past!



DANK U en tot 
ziens op de stand 
van APRIL voor 
meer informatie!

CONTACT

Adres : Rue Émile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Telefoon : 010 56 04 98
Mail : support.be@april.com
Internet: www.april-belgium.be

mailto:support.be@april.com
http://www.april-belgium.be/

