F-COVER

Schuldsaldoverzekering
Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal
van Federale Verzekering

Type Levensverzekering
		

F-COVER is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21) al dan niet bestemd tot
waarborg van de terugbetaling van een krediet.

		
		
		

Twee formules zijn mogelijk:
- Een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal (schuldsaldoverzekering);
- Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal.

Waarborgen

		
		

F-COVER waarborgt bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de
verzekeringsovereenkomst de uitkering van een kapitaal aan de door de
verzekeringsnemer aangeduide begunstigde(n).
Bij een schuldsaldoverzekering is dit kapitaal gelijk aan de bij het overlijden
openstaande schuld of het “saldo” van het krediet. Het kapitaal wordt uitgekeerd aan
de begunstigde kredietinstelling.
Bij een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal is dit kapitaal een vast
bedrag, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van uw overeenkomst.

		
		

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de verzekeringsnemer maar is steeds
kleiner dan €300.000.

		

Het verzekerde kapitaal van een schuldsaldoverzekering neemt tijdens de looptijd 		
van de verzekeringsovereenkomst proportioneel af met het uitstaande saldo van het
krediet. Het verzekerde kapitaal van een tijdelijke overlijdensverzekering met vast 		
kapitaal ligt gedurende de ganse looptijd van de verzekeringsovereenkomst vast.

		
		
		
		

Uitsluitingen
De volgende risico’s worden onder meer uitgesloten:
		
- zelfmoord van de verzekerde voor zover het zich voordoet tijdens het eerste
			 verzekeringsjaar;
		
- het overlijden van de verzekerde dat op aansporing van of met opzet door de
			 verzekeringsnemer of de begunstigde veroorzaakt wordt;
		
- het overlijden van de verzekerde als gevolg van een rechterlijke veroordeling of dat
		 de onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak is van een daad die gelijk is aan of zou
		 kunnen gekwalificeerd worden als een misdaad, een opzettelijk wanbedrijf met de
		 verzekerde als dader of mededader en waarvan hij de gevolgen had kunnen voorzien;
		
- het overlijden van de verzekerde als direct of indirect gevolg van een blootstelling
		 aan ioniserende straling (uitgezonderd medische bestraling), splijtstoffen of
			 radioactief materiaal en afval;
		
- het overlijden van de verzekerde als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten, allerlei
		 politiek, ideologisch of sociaal geïnspireerde collectieve gewelddaden, behalve indien
			 de verzekerde daaraan niet actief en vrijwillig heeft deelgenomen.
		
		

Voor alle uitsluitingen verwijzen we graag naar de algemene en bijzondere
voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst.

Doelgroep
F-COVER richt zich tot:
		
- natuurlijke personen die hun nabestaanden willen beschermen tegen de financiële
		 gevolgen van hun overlijden;
		
- rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen verzekeren.
		

De verzekeringsovereenkomst kan slechts onderschreven worden indien de verzekerde
jonger is dan 70 jaar op het ogenblik van de onderschrijving.
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Kosten
		

De door u te betalen premie omvat een risicopremie om het overlijdensrisico te 		
waarborgen en de administratie- en acquisitiekosten.
Indien u ervoor opteert uw premiebetaling te spreiden (bijv. maandelijks), kunnen u
fractioneringskosten worden aangerekend:
Fractioneringskosten

		
		
		

Maximum 4%

De fractioneringskost is afhankelijk
van een maandelijkse, trimestriële
of semestriële spreiding.

Indien u opteert voor een afkoop of reductie van uw verzekeringsovereenkomst, voor
zover de verzekeringsovereenkomst dit toelaat, kunnen volgende eenmalige kosten
worden aangerekend:
Afkoopkosten

Maximum 5%

Dit is een afnemende
afkoopvergoeding berekend op
de theoretische afkoopwaarde.
U betaalt minimum €75
(basisbedrag).

Reductiekosten

€ 75

Te indexeren basisbedrag

		

De voormelde cijfers zijn maximum bedragen: in sommige gevallen zal u dus minder
betalen. Vraag méér informatie bij uw kantoorhouder of adviseur.

		

Méér informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden.

		

U kunt steeds bij uw kantoorhouder of adviseur terecht voor een simulatie om de exacte
premie aangepast aan uw persoonlijke situatie te kennen.

Looptijd
		
		

De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten voor de looptijd bepaald in de bijzondere
voorwaarden maar neemt automatisch een einde op de 80ste verjaardag van de
verzekerde. De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de
verzekerde of bij een volledige afkoop.

Premie
U heeft de keuze tussen:
		
- eenmalige premie;
		
- vaste periodieke premie (genivelleerde premie): niet-hernieuwbare premie berekend
			 in functie van de leeftijd van de verzekerde. De premie wordt betaald gedurende
			 2/3de van de looptijd van de overeenkomst (schuldsaldoverzekering) of gedurende de
			 gehele looptijd van de overeenkomst (tijdelijke overlijdensverzekering);
		
- Hernieuwbare risicopremie: periodieke premie die bij het begin van elk jaar opnieuw
			 wordt berekend in functie van de leeftijd van de verzekerde op dat moment. De premie
			 wordt betaald gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
		
		
		
		
		
		
		
		

De premie is afhankelijk zijn van de uitkomst van de medische acceptatie.
De premie is eveneens afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria.
Voor méér informatie hierover, kunt u terecht op de website www.federale.be onder de
rubriek “Klantenbescherming/Segmentatiecriteria/Segmentatiecriteria individuele
levensverzekering”.
De premie wordt bepaald door een ervaringstarief. Het tarief wordt niet gewaarborgd
en Federale Verzekering behoudt zich het recht voor het tarief collectief te kunnen
wijzigen tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst. De tariefwijziging heeft
steeds betrekking op alle verzekeringsovereenkomsten die het desbetreffende
ervaringstarief genieten. Het tarief kan slechts herzien worden op basis van objectieve
omstandigheden, dit is hetzij een herziening opgelegd door de wetgeving of door de
autoriteit belast met de betreffende controle, hetzij het vaststellen door Federale
Verzekering dat nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk verschillen van degene die het
geld tarief bepalen.
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- U kunt bij uw kantoorhouder, bij uw adviseur of via de website www.federale.be onder
			 de rubriek “Particulieren/Jouw Geld/Bereken je premie” steeds een offerte aanvragen
			 om de exacte premie te kennen.
		
- De premie wordt jaarlijks, semestrieel, trimestrieel, maandelijks of eenmalig betaald.
		 Uw keuze blijkt uit de bijzondere voorwaarden van uw overeenkomst.

Fiscaliteit
		
		

Verzekeringstaks
Op de gestorte premies van een natuurlijk persoon met fiscale domicilie in België wordt
een verzekeringstaks van 2% ingehouden.

		
		

De taks wordt verminderd tot 1,10% voor schuldsaldoverzekeringen die dienen voor
het waarborgen van een hypothecair krediet om een onroerend goed te verwerven of te
behouden.

		

Er is geen taks van toepassing indien de verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan
in het kader van pensioensparen.

		
		

Indien de overeenkomst is aangegaan door een rechtspersoon wordt er een
verzekeringstaks van 4,4% ingehouden op de gestorte premies.

		
De verzekeringsovereenkomst kan al dan niet in een fiscaal kader
		
worden onderschreven:
		
- Indien de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten in een fiscaal kader heeft 		
		 u onder bepaalde voorwaarden recht op een fiscaal voordeel op de gestorte premies:
			 zo kunt u genieten van een belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen
		 of in het kader van de woonfiscaliteit.
			 Indien u de premies fiscaal inbrengt (zelfs één keer), zal het verzekerde kapitaal 		
		 worden getaxeerd.
			 Voor méér informatie kunt u terecht bij uw kantoorhouder of adviseur.
			 De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst aan
		 wijzigingen onderhevig zijn.
		
- Indien u de verzekeringsovereenkomst niet in het fiscaal kader wordt onderschreven
			 is er geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. De uitkering wordt op zijn beurt
		 niet belast (uitgezonderd de eventuele successierechten).

Afkoop

De verzekeringsnemer kan de afkoop van zijn verzekeringsovereenkomst aanvragen
d.m.v. een gedateerd en ondertekend schrijven aan de verzekeringsonderneming, en
mits de goedkeuring van de eventuele aanvaardende begunstigde(n).

Gedeeltelijke afkoop

Een gedeeltelijke afkoop is niet toegestaan.

Volledige afkoop

Er is steeds recht op een volledige afkoop, tenzij voor tijdelijke overlijdensverzekeringen
die betaald worden met:

		

- hernieuwbare risicopremies of

		
- met vaste periodieke premie betaalbaar gedurende een periode die langer is dan de
		 helft van de looptijd van de overeenkomst.
			
		
			
		
		
		
			

De theoretische afkoopwaarde wordt berekend op de datum van de afkoopaanvraag.
De afkoop treedt in werking op de datum waarop de verzekeringsnemer de
afkoopkwitantie, die hem door de verzekeringsonderneming ter beschikking is gesteld,
voor akkoord tekent. Vanaf dit ogenblik is het overlijden van de verzekerde niet langer
gedekt. Bij afkoop betaalt de verzekeringsonderneming de theoretische afkoopwaarde,
verminderd met de afkoopvergoeding. Voor méér informatie, verwijzen we naar de
algemene voorwaarden.

Informatie

- Elke beslissing tot onderschrijving van F-COVER gebeurt op basis van een volledige
		 analyse van deze financiële infofiche, het verzekeringsvoorstel en de 			
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		 algemene voorwaarden.
		
- Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar de algemene
			 voorwaarden van de overeenkomst die op verzoek kosteloos kunnen worden verkregen
		 op de zetel van de verzekeringsonderneming en die steeds kunnen worden 		
		 geraadpleegd op de website www.federale.be onder de rubriek “Particulieren/ Jouw
		 Familie/ Toekomst van uw (klein)kinderen/Overlijdensverzekeringen”.
		
- Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België
			 valt de eventuele afkoopwaarde van de overeenkomst (tak 21) onder de Belgische
			 beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 euro per persoon en per
			 verzekeringsonderneming. Federale Verzekering is aangesloten bij het wettelijk
			 verplichte Belgische systeem.
			 Méér informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website
			 www.bijzonderbeschermingsfonds.be.
		
- De verzekeringsnemer ontvangt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van zijn
			 verzekeringsovereenkomst.
		
- Een geactualiseerde versie van deze financiële infofiche kunt u terugvinden op de
			 website www.federale.be.
		
- Dit document en dit verzekeringsproduct vallen onder het Belgische recht.
		
Klachtenbehandeling
Met eventuele klachten kan u terecht bij Federale Verzekering, Dienst klachtenbeheer,
		
Stoofstraat 12, 1000 Brussel (tel: 02 509 01 89 – fax: 02 509 06 03 		
beheer.klachten@federale.be). Als die procedure geen oplossing brengt, kan u de
		
Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be) contacteren op
het volgende adres: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be.
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