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Kredietbeschermingsplan 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 - In geval van overlijden tijdens de duurtijd van het contract stort North 
Europe Life Belgium N.V. het verzekerd bedrag van de kredietopening 
verbonden aan uw Beobank kredietkaart terug.  

- De verzekering dekt het openstaande bedrag van het krediet op datum 
van het overlijden.  

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

- Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Kredietbeschermingsplan 
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 één van de ernstige ziektes zoals 
gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden wordt vastgesteld 
door een arts na aanvang van het contract, zal de verzekeraar 
na een karenztijd van 30 dagen het opgebruikte bedrag van de 
kredietopening op datum van de diagnose terugbetalen (met 
een maximum van 12.400 euro). Op dat moment wordt het 
contract volledig stopgezet. De verzekeraar komt niet tussen 
voor een schadegeval binnen de wachttijd van 90 dagen na 
aanvang van het contract. 

� Werkonbekwaamheid : Bij volledige werkonbekwaamheid 
(minstens 67 %) betaalt het Kredietbeschermingsplan elke 
maand, tijdens de periode van werkonbekwaamheid, 10% van 
de opgebruikte financiële reserve (op de dag voorafgaand aan 
het begin van de arbeidsongeschiktheid) terug (met een 
maximum van 12.400 euro), weliswaar na een wachttijd van 90 
dagen en dit gedurende maximaal 12 opeenvolgende maanden 
per schadegeval. 

� Werkloosheid : Personen met het statuut van loontrekkende 
kunnen van de dekking werkloosheid genieten. In geval van 
werkloosheid betaalt het Kredietbeschermingsplan elke maand 
tijdens de periode van werkloosheid, 10% van de opgebruikte 
financiële reserve (op datum van de kennisgeving van het 
ontslag) terug met een maximum van 12 maanden. De 
verzekeraar zal tussenkomen na de periode die gedekt wordt 
door de ontslagvergoeding (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 het contract zijn steeds uitgesloten van deze dekking. 

� Hospitalisatie : Personen met een ander statuut dan dat van 
loontrekkende kunnen van de dekking hospitalisatie genieten : 
in geval van hospitalisatie betaalt de verzekeraar elke maand en 
pro rata het aantal gefactureerde dagen van hospitalisatie, 10% 
van het opgebruikte bedrag van de kredietopening op de dag 
van de hospitalisatie van de verzekerde, met een maximum van 
3 maanden. 



2 
 

� 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, 
verzekeringsonderneming naar Belgisch recht geregistreerd bij 
de NBB onder nr. 964, gevestigd Gustave Demeylaan 66, 1160 
Brussel. 

Doelgroep - Het Kredietbeschermingsplan richt zich tot natuurlijke personen tussen 
18 en 60 jaar oud 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 
een krediet.  

- Voor de dekking werkloosheid is bij onderschrijving een tewerkstelling 
van minstens 7 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever  
vereist. 

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 marketing- en 
distributiekosten. 

- Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast 
aan uw persoonlijke situatie, te kennen. 

Looptijd - Het verzekeringscontract Kredietbeschermingsplan heeft een bepaalde 
duurtijd. 

- Het contract zal in de volgende situaties beëindigd worden :  
� op de 65ste verjaardag van de verzekerde ;  
� in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd 

van het contract ;  
� na tussenkomst van de verzekeraar ingevolge een schadegeval 

betreffende de aanvullende waarborg voor ernstige ziekte ; 
� 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 annulatie van de kredietopening ; 
� in geval van een aanvraag tot stopzetting van het 

verzekeringscontract door de verzekeringsnemer. 
Premie - De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor 

meer informatie hierover, kunt u terecht op www.nelb.be.  
- 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 twee rekeninguittreksels: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Om een gepersonaliseerde simulatie uit te voeren om het premiebedrag 
in functie van uw persoonlijke situatie te kennen of om een 

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% 
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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 verzekeringscontract en het overlijden van de verzekerde ten 
gevolge van opzettelijke daad of misdaad. De volledige lijst van 
uitsluitingen wordt beschreven in de Algemene Voorwaarden van het 
Kredietbeschermingsplan. 

- 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. 

Fiscaliteit De volgende belastingsregeling is van toepassing op een gemiddelde niet-
professionele cliënt natuurlijke persoon, inwoner van België :  
- Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale 

verblijfplaats in België wordt een taks van 2% ingehouden.  
- Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen. De uitkering wordt op zijn 

beurt niet belast (eventuele successierechten buiten beschouwing 
gelaten). 

- De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van 
een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 

Vraag uw verzekeringstussenpersoon om informatie. 
Afkoop - Het Kredietbeschermingsplan heeft geen afkoopwaarde. 

 - 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.  

Informatie - Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  
- Het onderschrijven van deze verzekering is volledig vrijblijvend. Het is 

geen vereiste voor het verkrijgen van de Beobank kredietkaart.  
- De beslissing tot ondertekening van dit contract gebeurt best op basis 

van een volledige analyse van alle relevante documenten met 
contractuele en precontractuele informatie. 

- Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar de 
Algemene Voorwaarden van de overeenkomst die kosteloos op verzoek 
kunnen worden verkregen op de zetel van de verzekeringsonderneming 
en die steeds kunnen worden geraadpleegd op de website www.nelb.be 
of bij uw verzekeringstussenpersoon. 

Klachtenbehandeling Met eventuele klachten kan u terecht bij North Europe Life Belgium N.V., 
Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via e-mail naar nelb-info@nelb.be. 
Als die 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. 

 

North Europe Life Belgium N.V. met maatschappelijke zetel Gustave Demaylaan 66, 1160 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 uit 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. 


