Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?
Deze gratis verzekering zorgt ervoor dat u uw lening kan
blijven afbetalen wanneer u werkloos of ziek wordt. In dat geval
betaalt de verzekeraar maandelijks een gedeelte van uw lening
rechtstreeks aan uw kredietverstrekker. U bent 10 jaar lang verzekerd.
Heeft u recht op de gratis verzekering gewaarborgd wonen?

Hoeveel krijgt u maandelijks als u werkloos of ziek wordt?
U krijgt maximaal 500 euro per maand, gedurende maximaal 36
opeenvolgende maanden. Het bedrag is afhankelijk van het
inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling van de lening en
de duur van de periode dat u beroep doet op deze tegemoetkoming. Er is een wachttijd van 3 maanden nadat u werkloos of
ziek werd voordat u de eerste tegemoetkoming ontvangt.

DOE DE SNELTEST!

Kunt u een gratis verzekering gewaarborgd wonen aanvragen?
1. U heeft minstens 50.000 euro geleend om te bouwen, te kopen, te kopen en renoveren, of u heeft
minstens 25.000 euro geleend om alleen te renoveren.
 JA
 NEE
2. De eerste kapitaalsopname van uw lening vond minder dan één jaar geleden plaats.
 JA
 NEE
3. De woning is gelegen in het Vlaams Gewest en dit is/wordt uw hoofdverblijfplaats.
 JA
 NEE
4. U werkt zonder een uitzendcontract.
 JUIST, u heeft géén uitzendcontract.
 FOUT, u heeft wel een uitzendcontract.
5. De verkoopwaarde van de woning bedraagt maximaal 320.000 euro, of maximaal 368.000 euro als de woning in Vlabinvest-gebied1 ligt.
 JA
 NEE
6. U bent arbeidsgeschikt én aan het werk.
 JA
 NEE
7. U hebt de afgelopen 12 maanden gewerkt zonder onderbrekingen wegens langdurige ziekte of werkloosheid.
 JA
 NEE
8. U zit niet meer in een proefperiode of stageperiode.
 JUIST, uw proefperiode of stageperiode is al voorbij.
 FOUT, uw proefperiode of stageperiode is nog bezig.
9. De woning waarvoor u deze verzekering aanvraagt, is uw enige eigendom.
 JA
 NEE
10. U bent aan het werk zonder dat u hiervoor de formele toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds nodig heeft.
 JA
 NEE
1

NEE
NOG NIET
U komt op dit moment
nog niet in aanmerking voor de gratis
VGW. Doe de test
binnenkort opnieuw.

Vlabinvest gebied: de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en enkele gemeenten van het arrondissement Leuven (Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren).

JA

U komt hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.
Wat nu? Vul het aanvraagformulier in (terug te vinden in deze map of op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be)

