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Kerstbudget wederom besteed aan goed doel
Cardif heeft ook dit jaar het kerstbudget voor relaties
besteed aan een transportbus voor de Voedselbank
Breda. Deze nieuwe, grotere bus vervangt de kleinere
bus die de Voedselbank vorig jaar van Cardif kreeg.
Na de vele enthousiaste reacties van tussenpersonen
vorig jaar kiezen wij hiermee opnieuw voor een
maatschappelijk bewuste besteding van het kerstbudget. Wij hopen dat u het net als vorig jaar geen
probleem vindt dat ’uw kerstpakket’ besteed wordt
aan dit goede doel.
“We zijn zeer gelukkig met de komst van een
grotere bus”, vertelt Vinke, inititiatiefnemer van
Voedselbank Breda enthousiast. “Sinds onze
oprichting eind 2005 is niet alleen de hulpvraag
toegenomen, maar ook het aanbod van voedsel
en kleding door fabrikanten. Als je acht pallets
met mufﬁns krijgt aangeboden, dan moet je die
wel in één keer kunnen vervoeren.”

Budget Life Overlijdensrisicoverzekering goed ontvangen
De Budget Life Overlijdensrisicoverzekering van Cardif is
goed ontvangen door tussenpersonen. De Budget Life keert
eenmalig een geldbedrag uit, als de verzekerde tijdens de
looptijd van de hypotheek overlijdt. Sinds de introductie
van de Budget Life in september vorig jaar, wordt Cardif’s
nieuwste overlijdensrisicoverzekering steeds meer
afgesloten.
De Budget Life is aantoonbaar voordelig en eenvoudig af
te sluiten. Ook heeft deze overlijdensrisicoverzekering vele
unieke voordelen, zoals de eenvoudige, snelle acceptatieprocedure door de beknopte gezondheidsverklaring, ruime
keuringsgrenzen tot en met 200 duizend euro, een
medische acceptatie die ook geldig is voor de Hypotheek
Opvang Polis, én een gratis voorlopige dekking voor de
klant. U vindt de Budget Life Overlijdensrisicoverzekering
in de Cardif aanvraagsoftware en in de bekende landelijke
softwarepakketten.
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De Voedselbank Breda zag in 2005 het aantal gezinnen dat
noodgedwongen gebruik maakt van de Voedselbank
toenemen van 30 tot liefst 200.
Vrijwilligers
Circa vijftien vrijwilligers zijn bijna dagelijks in de weer bij
het toetsen van nieuwe hulpvragers, het ophalen van
aangeboden voedingsmiddelen en de distributie.
Volgens Vinke zal het beroep op de Voedselbank de
komende jaren eerder toe- dan afnemen: “De gelden voor
de bijzondere bijstand zijn over het algemeen snel op. Als
mensen dan in ﬁnanciële nood zitten, zijn ze toch op ons
aangewezen. Ik vind die vorm van liefdadigheid absoluut
geen schande voor onze welvaartsstaat. Ik denk dat het
voor een samenleving pleit als mensen zelf het initiatief
nemen om anderen te helpen.”

IN HET KORT
• Budget Life in landelijke software
De Budget Life Overlijdensrisicoverzekering zit nu
ook standaard in alle landelijk bekende softwarepakketten, zoals Aﬁnhyp, Hypobox en Nationaal
Woonpakket van Èfdécé. Ook inkooporganisaties en
grote tussenpersonen hebben de Budget Life
verwerkt in hun software.

• 25.000ste schade-uitkering
Cardif heeft vorige maand voor de 25.000ste keer in
haar tienjarig bestaan een schade uitgekeerd aan
een van haar hypotheekbeschermingsklanten. In de
eerste drie kwartalen van 2005 verzorgde de
schadeafdeling maar liefst 7.500 uitkeringen. Naar
verwachting zal het totale aantal uitkeringen in
2005 veel hoger uitvallen dan de 7.200 uitkeringen
in 2004.

• Beste wensen!
Namens het voltallige personeel van Cardif wensen
wij u een gelukkig, succesvol en bovenal gezond
2006 toe. Tevens willen wij u natuurlijk ook gezellige
kerstdagen toewensen.

����������������������

��������

