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Informatiefiche 

‘Kredietbeschermingsplan’ – van North Europe Life Belgium voor een Beobank kredietkaart 

1. Aard van het product 

Het Kredietbeschermingsplan is een verzekeringscontract waarbij North Europe Life Belgium  zich verbindt om, tegen ontvangst van maandelijkse 

verzekeringspremies, het verzekerde bedrag van de kredietopening verbonden aan een Beobank kredietkaart terug te betalen, indien de verzekerde zou 

overlijden tijdens de duur van de verzekering.  
 

Het verzekerd kapitaal varieert in functie van het opgebruikte bedrag van de kredietopening, met een maximum van 12.400 EUR. 

De verzekering dekt het openstaande bedrag van het krediet, op de dag van het overlijden. 
  
Het ‘Kredietbeschermingsplan’ richt zich tot personen die, bij het aangaan van een krediet, hun dierbaren willen beschermen door te vermijden dat deze 

laatsten zich bij hun overlijden zorgen zouden moeten maken omtrent de terugbetaling van dat krediet. 
 

 

2. Acceptatiecriteria 

minimum 18 en maximum 60 jaar bij aanvang van de polis (dekking tot 65ste verjaardag); voor de waarborg Werkloosheid dient u bovenop bij 

onderschrijving minstens 7 maanden ononderbroken in dienst te zijn bij dezelfde werkgever. 

Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaring van de verzekerde en zijn professionele situatie bij 

onderschrijving. 
 

 

3. Waarborgen 

Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Kredietbeschermingsplan U tevens de mogelijkheid om U in functie van uw persoonlijke situatie en 

beroepsactiviteit, te verzekeren tegen andere onvoorziene omstandigheden die uw financiële situatie of die van uw dierbaren, kunnen beïnvloeden  
 

o Ernstige ziekte : indien een ernstige ziekte, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, wordt vastgesteld door een arts, na aanvang van de polis, 

en de verzekerde deze overleeft  gedurende een periode van 30 dagen of meer na de datum van vaststelling van de ziekte, zal de verzekeraar (na een 

wachttijd van 30 dagen) uw opgebruikte financiële reserve (beperkt tot € 12.400,00) op het ogenblik van de vaststelling van de diagnose terugbetalen, 

en wordt de polis dan ook volledig stopgezet. De verzekeraar zal echter nooit tussenkomen voor een schadegeval dat voorvalt tijdens de eerste 90 

dagen na aanvang van de polis. 
 

o Werkonbekwaamheid : in geval van volledige werkonbekwaamheid, betaalt de verzekeraar (na een wachttijd van 3 maanden) elke maand 10% terug 

van de opgebruikte financiële reserve (beperkt tot € 12.400,00) op de dag voorafgaand aan het begin van de arbeidsongeschiktheid, en dit gedurende 

maximaal 12 opeenvolgende maanden per schadegeval.  
 

o Werkloosheid / Hospitalisatie :   

 personen met het statuut van gesalarieerde, genieten van de dekking werkloosheid:  in geval van werkloosheid,  betaalt de verzekeraar 

gedurende elke maand van de periode van werkloosheid, 10% terug van de opgebruikte financiële reserve van de kredietkaart op de dag van de 

kennisgeving van het ontslag, en dit gedurende maximaal 12 opeenvolgende maanden. De verzekeraar zal tussenkomen na de periode die gedekt 

wordt door de ontslagvergoeding (met een minimum van 3 maanden), te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving 

van het ontslag. Schadegevallen tijdens de eerste 3 maanden (9 maanden bij collectief ontslag) na onderschrijving van de polis zijn steeds 

uitgesloten van dekking.   

 personen met een ander statuut dan dat van gesalarieerde, genieten van de dekking ‘hospitalisatie’ : in geval van hospitalisatie betaalt de 
verzekeraar elke maand, prorata het aantal gefactureerde dagen van hospitalisatie, 10% van het uitstaand saldo op de dag van de hospitalisatie 
van de verzekerde, met een maximum van 3 maanden. 

 

De waarborg werkloosheid/hospitalisatie kan enkel onderschreven worden in combinatie met de hoofddekking overlijden en de dekking 

werkonbekwaamheid.  

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s bevinden zich onder meer het overlijden ingevolge 

zelfmoord binnen de 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering. Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij eveneens tussenkomst weigeren 

indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd bij het onderschrijven van de polis, niet in overeenstemming blijkt te zijn met de  gezondheidssituatie 

van de verzekerde op dat ogenblik. 
 

 

4. Begunstigden 

o In geval van overlijden : de nalatenschap  

o In geval van werkonbekwaamheid, ernstige ziekte of werkloosheid/hospitalisatie : de verzekerde  
 

In afwijking op de bepalingen vermeld in de bijzondere voorwaarden, zal de verzekerde de begunstiging van deze polis overdragen aan de kredietgever 

Beobank.  
 

 

5. Duurtijd 

De verzekeringspolis eindigt op de 65ste verjaardag van de verzekerde, of bij zijn overlijden, of na een tussenkomst van de verzekeraar voor Ernstige ziekte, 

of in voorkomend geval op het ogenblik van de opzegging van de polis en/of de eraan verbonden kredietopening. 
 

De verzekering kan op elk ogenblik opgezegd worden op uw verzoek.  Aanvragen tot opzegging dienen schriftelijk, gedateerd en getekend gericht te worden 

aan North Europe Life Belgium.   

De verzekeringspolis kan, zonder kosten en met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving, worden opgezegd, binnen de bedenktijd van 30 

dagen na aanvang van de polis.  In dat geval zal de u eventueel reeds gefactureerde premie teruggestort worden. 
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6. Premies 
Het premiebedrag is afhankelijk van de gekozen waarborgen en van het opgebruikte bedrag van de kredietopening.  Ze wordt uitgedrukt in een percentage 
en berekend op de gemiddelde opgebruikte financiële reserve tussen 2 rekeninguittreksels :  
 

Waarborgen Maandelijkse premie (%) 

Overlijden 0,1413% 

Overlijden + Werkonbekwaamheid 0,4036% 

Overlijden + Werkonbekwaamheid + Werkloosheid/hospitalisatie 0,7536% 

Overlijden + Ernstige ziekte 0,3430% 

Overlijden + Werkonbekwaamheid + Ernstige ziekte 0,6053% 

Overlijden + Werkonbekwaamheid + Werkloosheid/hospitalisatie + Ernstige ziekte 0,9553% 
 

De premie kan op elk ogenblik door de verzekeraar gewijzigd worden.  

De premie wordt elke maand automatisch afgehouden van de rekening van uw Beobank kredietkaart en vermeld op uw rekeninguittreksel. 
 

 

7. Kosten 

Niet van toepassing. 
 

 

8. Fiscaliteit 

Deze premies geven geen recht op belastingvermindering.  

 
 

 

9. Praktische info 

 In geval van een schadegeval 

Indien er zich een schadegeval voordoet, kan u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon, of rechtstreeks met de 

verzekeringsmaatschappij North Europe Life Belgium 
 

 In geval van een klacht of voor verder info  

U kan rechtstreeks contact opnemen met : 

o uw verzekeringstussenpersoon  

o de Beobank klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via e-mail naar contactinfo@beobank.be 

o de klantendienst van North Europe Life Belgium, Pleinlaan 11 – 1050 Brussel of via e-mail naar nelb-info@nelb.be. 

Klachten kunnen ook gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, per Tel. 02/547.58.71 –  

Fax : 02/547.59.75 of via e-mail naar info@ombudsman.as 
 

 Verzekeraars 

North Europe Life Belgium   (waarborgen overlijden, werkonbekwaamheid en ernstige ziekte) : verzekeringsonderneming geregistreerd onder  

NBB nr  0956 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979).  Maatschappelijke zetel : Pleinlaan 11 te 1050 Brussel (tel. 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01) –  

BTW BE 0403 217 320 RPR  Brussel - IBAN : BE31 9540 1981 8155, BIC : CTBKBEBX. 
 

Partners Verzekeringen  ( waarborgen werkloosheid en hospitalisatie) :  verzekeringsonderneming geregistreerd onder NBB onder nr 964 (KB 04-07-
1979, BS 14-07-1979).  Maatschappelijke zetel : Gustave Demeylaan 66 te 1160 Brussel. 
 

 Verzekeringstussenpersonen 

o Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, 

o Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon. 
 
 

10. Aandachtspunten  

 Het onderschrijven van deze verzekering is volledig vrijblijvend.  Het is geen vereiste voor het verkrijgen van de Beobank kredietkaart. 
 

 Elke beslissing die leidt tot de onderschrijving  van een verzekering  Kredietbeschermingsplan  dient gebaseerd te zijn op het overlopen en nazicht van 

precontractuele documentatie  en informatie. 
 

 Deze informatiefiche is, overeenkomstig de vigerende wetgeving, niet  voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. 
 

 Deze informatiefiche is beschikbaar via de websites www.nelb.be,  en www.beobank.be  of via de verzekeringstussenpersoon.  Ze  kan steeds gewijzigd 

worden door de verzekeraar. 
 
 

11. Versiedatum van deze informatiefiche 
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