Credit 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
lening op afbetaling op het ogenblik van overlijden voor haar rekening
nemen, volgens de tabel van de verzekerde kapitalen.

-

De verzekeringsnemer kan het verzekerd kapitaal vrij bepalen maar
dit mag niet meer bedragen dan het bedrag van het krediet zelf.
Tijdens de duurtijd van het verzekeringscontract zal het verzekerd
bedrag maandelijks afnemen.

-

Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Credit 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.
Ernstige ziekte : Indien een ernstige ziekte, zoals
gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, wordt vastgesteld
door een arts na aanvang van het contract, zal de verzekeraar
(na een karenzperiode van 30 dagen) het uitstaand verzekerd
saldo van de lening op afbetaling op het ogenblik van de
vaststelling van de diagnose terugbetalen en wordt het
verzekeringscontract volledig stopgezet. De verzekeraar zal
echter nooit tussenkomen voor een schadegeval dat voorvalt
tijdens de eerste 90 dagen na aanvang van het contract
(wachttijd).
Werkonbekwaamheid : Bij volledige werkonbekwaamheid
(ten minste 67%) zal de verzekeraar (na een karenzperiode
van 60 dagen) het verzekerd bedrag van de maandaflossingen
terugbetalen, gedurende de periode van werkonbekwaamheid.
Werkloosheid: In geval van werkloosheid van de verzekerde
om reden buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar het
verzekerd bedrag van de maandaflossingen voor haar rekening
gedurende maximaal 12 maanden, na een karenzperiode die
gelijk is aan de periode gedekt door de ontslagvergoeding (met
een minimum van 3 maanden) en die ingaat op de eerste dag
van de maand volgend op de notificatie van het ontslag. De
verzekeraar zal echter niet tussenkomen voor een schadegeval
dat voorvalt binnen de 3 maanden na aanvang van het contract
(9 maanden in geval van collectief ontslag). Deze dekking
wordt enkel aangeboden aan loontrekkenden.
Hospitalisatie: In geval van ziekenhuisopname van de
verzekerde zal de verzekeraar, na een karenztijd van 14
dagen, een dagvergoeding van 7 € uitkeren aan de verzekerde,
vanaf de dag volgend op de ziekenhuisopname met een
maximum van 2 maanden. Deze uitkering wordt betaald op het
einde van de hospitalisatie.
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De dekkingen werkloosheid en hospitalisatie zijn niet
cumuleerbaar en mogen enkel afgesloten worden in
combinatie
met
de
waarborgen
overlijden
en
werkonbekwaamheid. Ze worden verzekerd door Partners
Verzekeringen N.V., verzekeringsonderneming naar Belgisch
recht geregistreerd bij de NBB onder nr. 964, gevestigd
Gustave Demeylaan 66 te 1160 Brussel.
Doelgroep

Kosten

-

Credit Security Plan richt zich tot personen van 18 tot 70 jaar die, bij
het aangaan van een lening op afbetaling, hun dierbaren willen
beschermen door te vermijden dat deze laatsten zich bij hun overlijden
zorgen zouden moeten maken omtrent de terugbetaling van dat
krediet.

-

Voor de waarborgen overlijden en ernstige ziekte mag u niet ouder zijn
dan 70 jaar bij het onderschrijven van het contract en niet ouder dan
75 jaar op de eindvervaldag.

-

Voor de waarborgen werkonbekwaamheid en werkloosheid mag u niet
ouder zijn dan 65 jaar zijn op de eindvervaldag van uw contract.
Bovendien dient u voor de waarborg werkloosheid minstens 12
maanden ononderbroken in dienst te zijn bij dezelfde werkgever bij het
onderschrijven van de verzekering.

-

Bij de onderschrijving van het verzekeringscontract kunnen enkele
medische formaliteiten vereist zijn, afhankelijk van uw persoonlijke
situatie en het te verzekeren kapitaal.

-

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 marketing- en
distributiekosten.
Op elke premievervaldag van de waarborg overlijden, zal een
forfaitaire kost van 10 € worden aangerekend.
Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast
aan uw persoonlijke situatie, te kennen.

-

Looptijd

-

Het verzekeringscontract Credit Security Plan heeft een bepaalde
duurtijd die overeenstemt 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 tijdens de duurtijd
van het contract, of na een tussenkomst van de verzekeraar
voor ernstige ziekte ;
in geval van een schriftelijke opzegging, gedateerd en
getekend, tijdens de bedenktijd van 30 dagen na ontvangst
van het contract door North Europe Life Belgium N.V. (in dit
geval zal de eventueel reeds betaalde premie volledig
terugbetaald worden) ;
in geval van aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer (in dat geval zal de afkoopwaarde berekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden terugbetaald worden).

Premie

-

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria zoals :
het te verzekeren ontleend bedrag, de duurtijd van het verzekeringscontract, de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde op
het ogenblik van de onderschrijving. Voor meer informatie hierover,
kunt u terecht op www.nelb.be.
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Uitgesloten risico’s

Fiscaliteit

Afkoop/Opname :
- Gedeeltelijk
- Volledig

-

De premie kan afhankelijk zijn van het resultaat van een medische
analyse.

-

De premie voor de dekkingen overlijden, ernstige ziekte en werkonbekwaamheid wordt éénmalig betaald, waarna u gedekt bent
gedurende de volledige looptijd van de lening.

-

De premie voor de waarborg werkloosheid en hospitalisatie is jaarlijks
betaalbaar op de jaarlijkse vervaldag van deze dekking.

-

Om een gepersonaliseerde simulatie uit te voeren teneinde het premiebedrag in functie van uw persoonlijke situatie te kennen of om een
contractvoorstel te ontvangen, nodigen we u uit om contact op te
nemen met uw verzekeringstussenpersoon.

-

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 verzekeringscontract en het overlijden van de verzekerde ten
gevolge van een 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 van het Credit Security Plan.

De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde nietprofessionele cliënt natuurlijke persoon, inwoner van België :
-

Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale
verblijfplaats in België wordt een taks van 2% ingehouden.

-

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. De afkoopwaarde kan
aanzienlijk lager zijn dan het bedrag van de initiële premie, aangezien
het grootste deel van de premie de hoogste kapitalen bij het begin
van het contract dekt.

-

Informatie

Klachtenbehandeling

-

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 €
per persoon en per verzekeringsonderneming. North Europe Life
Belgium N.V. is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische
systeem. Meer informatie over deze beschermingsregeling is te vinden
op de website www.bijzonderbeschermingsfonds.be.

Voor eventuele klachten kan u terecht bij North Europe Life Belgium N.V.,
Gustave Demeylaan 66 te 1160 Brussel of via e-mail naar nelbinfo@nelb.be. Als deze procedure geen oplossing oplevert, kan u de
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Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as) contacteren op
volgend adres : de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - Fax 02/547.59.75,
info@ombudsman.as.

North Europe Life Belgium N.V. met maatschappelijke zetel Gustave Demeylaan 66 te 1160 Brussel
- Tel. 02/789.42.00 – Fax 02/789.42.01 – BTW(BE)0403.217.320 RPR Brussel is een verzekeringsonderneming 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 .
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