
Een Inkomensgarantie 
die meegroeit met 
je inkomenswensen

Op het moment dat je inkomens
wensen veranderen, is het belangrijk 
ook je inkomensgarantie aan te  
passen. Zowel omhoog als omlaag. 
Bijvoorbeeld als je meer of minder 
salaris ontvangt, je levensbehoefte 
verandert of als je meer financiële  
verplichtingen hebt.

De premie is aftrekbaar

Voor de Callas Inkomensgarantie  
betaal je maandelijks een premie. 
Deze premie is aftrekbaar voor  
de belasting. Afhankelijk van je  
inkomen krijg je een bepaald deel van 
de premie terug van de belasting. 
Uitkeringen uit deze verzekering zijn 
belastbaar.

Over Callas

Sinds 2001 helpen we huizenbezit
ters die in loondienst werken aan een 
financieel zorgeloos leven, waarbij de 
woonlasten zonder problemen be
taald kunnen blijven in het geval van
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 
of overlijden van de partner. De bij ons 
aangesloten hypotheekadviseurs en 
financieel planners adviseren je graag 
over onze verzekeringsoplossingen. 

www.callasfp.nl

'IK WIL GEEN FINANCIËLE 
ZORGEN ALS IK 
ARBEIDSONGESCHIKT WORD'

Als Jeroen langdurig ziek wordt, ontvangt hij na 2 jaar een uitkering 
uit de WIA. De verzekering vult deze uitkering aan tot € 2.800,-. 

Jeroen Bos, 32 jaar, zijn huidige inkomen inclusief vakantiegeld is 
€ 3.500 bruto per maand. Jeroen heeft met zijn financieel adviseur 
bepaald dat hij in geval van langdurige ziekte  € 2.800,- nodig 
heeft, om op een fijne manier door te kunnen leven. De € 2.800,- 
is 80% van zijn huidige inkomen. 

'Met de Callas Inkomensgarantie weet ik zeker dat ik het door 
mij gekozen inkomen ontvang als ik arbeidsongeschikt raak'
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GEWENST GEGARANDEERD INKOMEN

INKOMEN ZONDER VERZEKERING INKOMEN MET VERZEKERING

INKOMENSTEKORT

WIA

€3500,-

€2800,-

Als je niet meer kan werken door een ziekte of ongeval, kom je na 2 jaar in aanmerking voor 
een WIA uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van vele factoren. Je inkomen 
kan hierbij fors dalen, zelfs tot onder de € 500, per maand.

De Callas Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van je inkomen bij arbeids
ongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geef je aan, welk inkomen je wilt blijven 
ontvangen. De Callas Inkomensgarantie vult je WIA uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid 
aan tot dit gewenste bedrag. Zo weet je zeker dat je altijd voldoende inkomen ontvangt om 
prettig van te kunnen blijven leven. Ook als je onverhoopt arbeidsongeschikt bent.

Je ontvangt de aanvulling op je WIA uitkering zolang de verzekering loopt en je voldoet aan 
de voorwaarden van de Callas Inkomensgarantie. Je bepaalt zelf hoe lang je de verzekering 
wilt laten lopen. Bij Callas kun je kiezen voor een looptijd van 5 tot 30 jaar.  

CALLAS INKOMENSGARANTIE
UNIEK

De Callas Inkomensgarantie garandeert het gewenste inkomen

VOORBEELD

10 OP 100
WERKNEMERS

HET AANTAL 
MENSEN DAT ARBEIDS

ONGESCHIKT IS: 

(totaal 810.000 mensen in 2016) 
*bron CBS 

Deze flyer geeft een korte beschrijving van de Callas Inkomensgarantie. Heb je vragen 
over het product, dan verwijzen wij je graag naar je financieel adviseur en naar de 
voorwaarden van het product. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden 
ontleend. De tekst van de voorwaarden Callas Inkomensgarantie is bindend.


