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Hypo- & Duo Hypo Security Plan van North Europe Life Belgium N.V. 

 

Type 

levensverzekering 

Tak 21 overlijdensverzekeringscontract, afgesloten met North Europe Life 

Belgium N.V., verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.  

Waarborgen - Bij overlijden gedurende de looptijd van het verzekeringscontract zal 

North Europe Life Belgium N.V. het uitstaand verzekerd saldo van de 

hypotheeklening op het ogenblik van overlijden voor haar rekening 

nemen, volgens de tabel van de verzekerde kapitalen.  

- Het verzekerd kapitaal stemt overeen met het resterende bedrag van de 

hypotheeklening. Tijdens de duurtijd van het verzekeringscontract zal het 

verzekerd bedrag maandelijks afnemen. 

- Tussen het moment van acceptatie van uw leningsofferte en de 

ondertekening van de leningsovereenkomst bent U gratis gedekt tegen 

het risico bij overlijden door ongeval tot aan het verlijden van de notariële 

akte (maximaal 120 dagen), vanaf het moment dat de verzekeraar het 

ondertekende en vervolledigde verzekeringsvoorstel (Duo) Hypo Security 

Plan ontvangen heeft en de vereiste medische formaliteiten vervuld 

werden. In voorkomend geval zal de verzekeraar het hypothecair krediet 

terugbetalen ten belope van het gekozen te verzekeren bedrag, vermeld 

in het verzekeringsvoorstel, met een maximum van 500.000 EUR. 

- Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Hypo Security Plan tevens 

de mogelijkheid om op verschillende aanvullende waarborgen in te 

tekenen. Deze dekkingen kunnen enkel afgesloten worden in combinatie 

met de waarborg overlijden. 

 Overlijden door ongeval : Bij overlijden ten gevolge van een 

ongeval kan een bijkomend kapitaal (gedefinieerd in de Bijzondere 

Voorwaarden van uw contract) worden uitbetaald. Dit kapitaal zal 

uitbetaald worden indien u zou overlijden ten gevolge van een 

ongeval, voor zover het overlijden zich zou voordoen tijdens de duur 

van het contract binnen de 365 dagen die volgen op het ongeval. 

 Algehele werkonbekwaamheid :  

- Premievrijstelling : Bij tijdelijke algehele werkonbekwaamheid 

(minimum 67%) zal de verzekeraar gedurende de periode van 

werkonbekwaamheid, de te betalen verzekeringspremies voor haar 

rekening nemen, gedurende een periode van maximum 36 

opeenvolgende maanden per schadegeval (na een karenztijd van 

90 dagen). 

- Rente : Bij tijdelijke algehele werkonbekwaamheid kunt u ook een 

maandelijkse rente ontvangen om u te beschermen tegen het 

financiële risico van een daling van uw inkomsten ten gevolge van 

een tijdelijke totale werkonbekwaamheid tijdens de duurtijd van het 

contract. Bij onderschrijving kiest u een forfaitair bedrag dat u als 

maandelijkse rente (maximaal de maandaflossing van uw 

hypothecair krediet) zou willen ontvangen, op het einde van elke 

maand van werkonbekwaamheid, en dit tot maximaal 36 
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opeenvolgende maanden per schadegeval (na een karenztijd van 

90 dagen). 

- Voorafbetaling : Bij blijvende algehele werkonbekwaamheid tijdens 

de duurtijd van het contract kunt u genieten van de vervroegde 

uitbetaling van de hoofdwaarborg overlijden op de datum van de 

consolidatie van de permanente totale werkonbekwaamheid. 

Doelgroep - Hypo & Duo Hypo Security Plan richt zich tot natuurlijke personen van 18 

tot 80 jaar die, bij het aangaan van een hypotheeklening, hun dierbaren 

willen beschermen door te vermijden dat deze laatsten zich bij hun 

overlijden zorgen zouden moeten maken omtrent de terug-betaling van 

dat krediet. 

- Voor de aanvullende waarborgen mag u niet ouder zijn dan 65 jaar zijn op 

de eindvervaldag van deze dekkingen.  

- Bij de onderschrijving van het verzekeringscontract kunnen bepaalde 

medische formaliteiten vereist zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie 

en het te verzekeren kapitaal. 

Kosten - De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het 

overlijdensrisico te waarborgen, kosten die dienen voor de werking van 

North Europe Life Belgium N.V., met inbegrip van de marketing- en 

distributiekosten. 

 - Op elke vervaldag van de premie overlijden zal een forfaitaire kost van 20 

EUR par jaar worden aangerekend. 

- Indien u ervoor opteert uw premiebetaling te spreiden (bijv. maandelijks), 

kunnen u fractioneringskosten worden aangerekend:  

 4% in het geval van maandelijkse premies 

 3% in het geval van trimestriële premies 

 2% in het geval van semestriële premies 

 - Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast aan 

uw persoonlijke situatie en behoeften, te kennen.  

Looptijd - Het verzekeringscontract Hypo- & Duo Hypo Security Plan heeft een 

bepaalde duurtijd die overeenkomt met de duurtijd van het in het contract 

vermelde krediet. 

- Het contract zal in de volgende situaties eindigen :  

 op de datum van de laatste vervaldag van het krediet (volgens de 

tabel van de verzekerde kapitalen) ; 

 in geval van overlijden van de verzekerde of van een van de 

verzekerden tijdens de duurtijd van het contract ; 

 bij de vervroegde uitbetaling van de hoofdwaarborg overlijden in 

het kader van de aanvullende waarborg “voorafbetaling” na 

consolidatie van de blijvende algehele werkonbekwaamheid ; 

 in geval van schriftelijke opzegging, gedateerd en getekend,  

tijdens de bedenkingstermijn van 30 dagen na ontvangst van het 

contract door de verzekeraar (in dit geval zal de eventueel reeds 

betaalde premie volledig terugbetaald worden) ; 

 in geval van aanvraag tot afkoop door de verzekeringsnemer (in 

dat geval zal de afkoopwaarde berekend overeenkomstig de 

algemene voorwaarden terugbetaald worden). 

- De bijkomende waarborgen worden automatisch beëindigd op de 65ste 

verjaardag van de verzekerde. 
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Premie - De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria zoals : de 

karakteristieken van uw hypothecair krediet (looptijd van het krediet, 

intrestvoet, constante of degressieve aflossingen, frequentie van de 

terugbetalingen, enz), de professionele situatie van de verzekerde(n), de 

leeftijd van de verzekerde(n), het rookgedrag van de verzekerde(n), het 

te verzekeren bedrag, de duurtijd van het contract, alsook de 

gezondheidstoestand van de verzekerde(n) op het ogenblik van de 

onderschrijving. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht op 

www.nelb.be.  

- De premie kan afhankelijk zijn van het resultaat van een medische 

acceptatie. 

- De verzekeringsnemer heeft de keuze tussen het gegarandeerde 

premietarief en het ervaringstarief. Indien de verzekeringsnemer opteert 

voor het gegarandeerde premietarief, mag de premie niet gewijzigd 

worden en blijft deze aldus dezelfde voor de gehele duurtijd van het 

contract. Premies onder het ervaringstarief zijn gebaseerd op 

ervaringssterftetafels, opgesteld op basis van de statistische bemerkingen 

van de verzekeraar en de reële sterftecijfers van de verzekerden, en zijn 

in tegenstelling tot het gegarandeerde premietarief niet gewaarborgd. De 

verzekeraar kan derhalve elk jaar collectief (dwz voor alle contracten van 

hetzelfde verzekeringsproduct) de premie wijzigen indien de 

ervaringssterftetafel gewijzigd wordt of indien een wijziging 

voorgeschreven wordt door de wetgeving of door een controleautoriteit. 

De premie zal echter niet gewijzigd worden gedurende de drie eerste jaren 

van het contract. 

- De verzekeringsnemer kan opteren om een éénmalig premie te betalen, 

waarna hij gedekt is gedurende de volledige looptijd van het contract, 

ofwel periodieke premies (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of 

maandelijks) waarna hij telkens voor de betaalde periode gedekt zal zijn.  

- De premies zijn vooraf betaalbaar, op de voorziene vervaldagen, samen 

met de toepasselijke taksen. De premies en toepasselijke taksen 

betreffende de aanvullende verzekeringen zijn op dezelfde vervaldagen en 

volgens dezelfde modaliteiten opeisbaar als deze van de hoofdverzekering 

overlijden.  

- Iedere premie is in haar geheel verschuldigd op haar vervaldag. Een 

gedeeltelijke betaling van een premie wordt beschouwd als een onbetaalde 

premie.  

- Het bedrag van de premies van de aanvullende verzekeringen is 

herzienbaar conform de reglementering.  

- De betaling van de premies is in principe facultatief. Het is echter mogelijk 

dat men de premies verplicht moet betalen krachtens de 

Leningsovereenkomst of enige andere verplichtingen die de 

verzekeringsnemer of de verzekerde met derden zouden hebben 

aangegaan.  

- De verzekeringsnemer kan op elk moment een einde stellen aan de 

betaling van de premies betreffende de aanvullende verzekeringen, 

afzonderlijk van de premie van de hoofdverzekering overlijden. 

- Om een gepersonaliseerde simulatie te bekomen teneinde het 

premiebedrag te kennen gebaseerd op uw persoonlijke situatie of om een 

contractvoorstel te ontvangen, nodigen we u uit om contact op te nemen 

met uw verzekeringstussenpersoon. 

Uitgesloten risico’s  - Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder 

de uitgesloten risico's bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge 

zelfmoord gedurende 12 maanden na de inwerkingtreding van het 

http://www.nelb.be/
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verzekeringscontract en het overlijden van de verzekerde ten gevolge van 

opzettelijke daad of misdaad.  

- Bovendien kan de verzekeringsonderneming de tussenkomst weigeren 

indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd bij de onderschrijving 

van het contract niet in overeenstemming blijkt te zijn met 

gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik. 

- De volledige lijst van uitsluitingen wordt beschreven in de algemene 

voorwaarden. 

Fiscaliteit De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde niet-

professionele cliënt natuurlijke persoon, Belgische rijksinwoner :  

- Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met een fiscale 

verblijfplaats in België is een taks van 1,1 % verschuldigd.  

- Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een fiscaal voordeel op de 

stortingen voor de hoofdwaarborg overlijden. Het kan hierbij bijvoorbeeld 

gaan om een belastingvermindering in het kader van het 

langetermijnsparen. Indien u de gestorte premies fiscaal inbrengt (zelfs 

eenmalig), leidt dit tot de taxatie van het verzekerde kapitaal. Zoniet is de 

uitkering vrijgesteld van belasting (eventuele successierechten buiten 

beschouwing gelaten).  

- De premies van de eventuele aanvullende verzekering(en), komen niet in 

aanmerking voor een mogelijke belastingbesparing.  

- De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de 

toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 

Vraag uw verzekeringstussenpersoon om bijkomende informatie. 

Afkoop/opname : 

- Gedeeltelijke 

- Volledige 

- 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 N.V.  

- In dat geval zal de afkoopwaarde, berekend overeenkomstig de Algemene 

Voorwaarden, terugbetaald worden.  

Informatie - Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  

- De beslissing tot ondertekening van dit contract dient te gebeuren op 

basis van een volledige analyse van alle contractuele en  precontractuele 

informatie. 

- Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar de 

algemene voorwaarden welke op verzoek kosteloos kunnen worden 

verkregen op de zetel van de verzekeringsonderneming en welke ook 

steeds kunnen worden geraadpleegd op de website <www.nelb.be> of bij 

uw verzekeringstussenpersoon. 

- Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning 

in België valt de eventuele afkoopwaarde van het contract onder de 

Belgische beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 EUR per 

persoon en per verzekeringsonderneming. North Europe Life Belgium N.V. 

is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer 

informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website 

www.bijzonderbeschermingsfonds.be. 

Klachtenbehandeling Met eventuele klachten kan u terecht bij North Europe Life Belgium N.V., 

Pleinlaan 11, 1050 Brussel of via e-mail naar nelb-info@nelb.be. Indien deze 

procedure geen oplossing oplevert, kan u de Ombudsman van de 

Verzekeringen (www.ombudsman.as) contacteren op volgend adres : de 

Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax 02.547.59.75., info@ombudsman.as. 

 

http://www.nelb.be/
http://www.bijzonderbeschermingsfonds.be/
mailto:nelb-info@nelb.be
mailto:info@ombudsman.as


5 
 

North Europe Life Belgium N.V. met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 11, 1050 Brussel - Tel. 

02/789.42.00 – Fax 02/789.42.01 - BTW BE 0403.217.320 RPR Brussel is een verzekerings-

onderneming toegelaten door de Nationale Bank van België (BNB) onder codenummer 0956 voor 

het aanbieden van verzekeringsproducten van de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 26 en 27, www.nelb.be.  

 

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 1 

december 2018. 

http://www.nelb.be/

