
Type levensverzekering 

Levenslange overlijdensverzekering met vast kapitaal (tak 21). 

Waarborgen 

Het Uitvaartplan is een levenslange overlijdensverzekering met vast kapitaal waarbij North Europe Life Belgium zich 
verbindt een in de bijzondere voorwaarden gedefinieerd kapitaal aan de begunstigde(n) uit te keren. 

Het verzekerd kapitaal wordt door de verzekeringsnemer vrij bepaald, met een minimum van 2.500 euro en een 
maximum van 12.000 euro. 

Daarbij kan de verzekeringsnemer bij het onderschrijven van de polis kiezen voor een jaarlijks indexering van het 
verzekerd kapitaal met 2%, 3% of 4%, met een absoluut maximum van 12.000 euro. 

De verzekeraar zal niet tussenkomen in geval van overlijden tijdens de wachttermijn van 90 dagen vanaf de 
effectieve datum van inwerkingtreding. Deze wachttermijn is niet van toepassing in geval van overlijden ingevolge 
een ongeval. 

Gelieve de algemene voorwaarden van dit product te raadplegen voor een volledige lijst van uitsluitingen die van 
toepassing zijn op deze dekking (bv. Zelfmoord in de loop van het eerste jaar van het contract). 

Doelgroep 

Het Uitvaartplan richt zich tot mensen die hun dierbaren financiële zorgen willen besparen door de kosten van hun 
uitvaart op voorhand te dekken. Deze verzekering zorgt ervoor dat de begunstigde(n) bij overlijden een bedrag 
uitgekeerd krijgt dat dient om de kosten van de begrafenis of crematie te dekken. 

Het Uitvaartplan kan onderschreven worden door personen die minimum 18 jaar zijn en de verzekerde de leeftijd 
van 80 jaar niet overschreden heeft bij inschrijving van de polis. 

Kosten 

De premie omvat de zuivere premie ter dekking van het overlijdensrisico alsook de distributiekosten. 

Een forfaitaire kost van 10 euro per jaar zal worden aangerekend bij elke vervaldag van de premie overlijden voor 
de werkingskosten van North Europe Life Belgium. 

Fractioneringskosten worden aangerekend indien de verzekeringsnemer opteert zijn premiebetalingen te spreiden: 
4% voor maandelijkse premies, 3% voor trimestriële premies 2% voor semestriële premies. 
In geval van vermindering geldt een schadeloosstelling van maximum 75* euro. 
In geval van afkoop geldt een schadeloosstelling gelijk aan 5% van de theoretische terugbetalingswaarde, met een 
minimum van 75*euro. 
*geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100)
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Looptijd 

 
Het contract Uitvaartplan wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur. 
 
Het Uitvaartplan wordt van rechtswege beëindigd : 

• in geval van volledige afkoop van de Uitvaartverzekering;  
• indien de Uitvaartverzekering wordt opgezegd; of 
• bij overlijden van de verzekerde. 

 
 

Premie 
 
Het premiebedrag is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, van de gekozen duur van premiebetaling en van 
het gekozen verzekerd kapitaal. Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de 
gezondheidsverklaringen van de verzekerde, en kan hij bijkomende medische vragenlijsten en/of onderzoeken 
vereisen. 
 
De Verzekeringsnemer heeft de keuze tussen een éénmalige premie of periodieke premies (jaarlijkse, semestriële, 
trimestriële of maandelijks). De premies zijn gewaarborgde premies die ongewijzigd blijven gedurende de volledige 
looptijd van de polis, buiten het geval van indexatie gekozen door de verzekeringsnemer. 
De spreiding van betaling van de premiebijdragen gebeurt naar de keuze van de verzekeringsnemer, in zoverre elke 
transactie minimum 20 euro bedraagt. 
De betaling van de maandelijkse of trimestriële premie geschiedt via SEPA.  
 
Voor meer informatie over de segmentatiecriteria kunt u terecht op onze website : 
https://www.nelb.be/nl/Segmentatie/segmentatie.html 
 
Voor het verkrijgen van een gepersonaliseerde simulatie of voor het ontvangen van een     verzekeringsvoorstel 
kunt u contact opnemen met uw Beobank adviseur. 
 
 

Fiscaliteit 
 
Elke premie is ontworpen aan een premietaks van 2%. 
 
Al naargelang de keuze van de verzekeringsnemer, kunnen de premies onder bepaalde voorwaarden recht geven 
op een belastingvermindering van 30% (het fiscaal plafond onder de rubriek langetermijnsparen bedraagt 2.370 
euro).  
 
De uitbetaling van het overlijdenskapitaal kan onderworpen zijn aan successierechten. 
 
In geval van afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract zal op de afkoopwaarde roerende voorheffing worden 
ingehouden. 
 
In geval van afkoop kan een belasting van 33% worden toegepast op de afkoopwaarde indien de premie een 
belastingvoordeel heeft opgeleverd. 
 
Deze informatie is gebaseerd op de van kracht zijnde bepalingen die van toepassing zijn op een natuurlijk persoon 
woonachtig te België op de datum van opmaak van dit document. 
 
 

Afkoop/opname 
 
Het Uitvaartplan kan, zonder kosten en met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving, worden 
opgezegd, binnen de 30 dagen na aanvang van de polis (“bedenktijd”). 
In dat geval zal de eventueel reeds betaalde premie integraal worden terugbetaald. 
Deze verzekeringspolis kan ook te allen tijde op verzoek volledig worden afgekocht tegen betaling van de onder « 
kosten » vermelde kosten en belastingen indien u een belastingvermindering hebt genoten. 
 



Informatie 

De beslissing om in te schrijven op dit product wordt bij voorkeur genomen op basis van een volledige analyse van 
dit document en de Algemene Voorwaarden van het product, die aanvullende informatie bevatten en gratis 
verkrijgbaar zijn bij de Beobank agentschappen, op www.nelb.be en www.beobank.be. 

Elk jaar ontvangt de verzekeringsnemer een samenvatting van de betaalde premies indien hij heeft gekozen om de 
betalingen te spreiden. 

Een fiscaal attest zal aan de verzekeringsnemer bezorgd worden in overeenstemming met de toepasselijke fiscale 
verplichting. 

In geval van faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België, valt de eventuele 
afkoopwaarde van een Tak 21 contract onder de beschermingsregeling tot een maximum van 100.000 € per persoon 
per verzekeringsonderneming. North Europe Life Belgium NV is aangesloten bij het verplichte Belgische 
rechtssysteem dat u beschermt in geval van faillissement van North Europe Life Belgium NV binnen de grenzen en 
onder de voorwaarden beschreven op de website http://garantiefonds.belgium.be/nl. 

Klachten 

Klachten kunnen gericht worden aan North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2 te 1000 Brussel of via 
email naar nelb-complaints@nelb.be.  
Alle klachten worden bestudeerd door de verantwoordelijke voor het klachtenbeheer bij North Europe Life Belgium 
NV. Deze analyseert uw klacht en zit indien nodig samen met de betrokken dienst(en) van North Europe Life Belgium 
NV, of met eventuele andere betrokken personen of diensten, teneinde een billijk antwoord te formuleren op uw 
klacht. 
Wanneer ons antwoord op uw klacht u niet tevreden stelt, kunt u zich tevens richten tot de Ombudsman van de 
Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be) op het volgende adres : de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of via 
email naar info@ombudsman-insurance.be, onverminderd de mogelijkheid een gerechtelijke procedure aan te 
spannen.  

NELB NV 

North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. 
Tel : 02 / 789 42 00  Fax : 02 / 789 42 01 TVA-(BE)-0403-217-320 RPR Brussel www.nelb.be 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0956 om de takken leven 1a, 2, 21, 22, 23,26 et 27 aan 
te bieden. 

Deze « Financiële infofiche Levensverzekering » beschrijft de productvoorwaarden die vanaf 1 februari 2021 van 
toepassing zijn op alle contracten die sinds die datum zijn afgesloten en tot de nieuwe voorwaarden van toepassing 
zijn. 
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