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versie: 14 mei 2018

Schuldsaldoverzekering
van Fidea nv
Type
levensverzekering
Waarborgen

De Fidea Schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering tak 21 die steeds
gekoppeld is aan een krediet.
Uitkering bij overlijden
Bij overlijden van de verzekerde voorziet de polis in de uitkering van het kapitaal bij
overlijden aan de begunstigde.
-

Het verzekerd kapitaal is in principe gelijk aan het nog af te lossen bedrag
van de lening of aan een percentage hiervan.
Het minimum verzekerd kapitaal bij aanvang van het contract is €10 000,00.
Er zijn geen aanvullende waarborgen.

Een aantal overlijdensoorzaken zijn niet verzekerd, zoals zelfmoord tijdens het eerste
jaar, opzettelijke daden, het plegen van een misdaad. De volledige lijst van
uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Doelgroep

-

Kosten

De levensverzekering richt zich tot particulieren en bedrijfsleiders die zich
willen indekken tegen de financiële gevolgen van hun overlijden. De minimum
leeftijd bij aanvang van het contract is 18 jaar.
De maximum leeftijd op einddatum van het contract is 75 jaar.
De verzekeringnemer en de verzekerde moeten in België gedomicilieerd zijn.

De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico
te verzekeren, kosten die dienen voor de werking van Fidea, met inbegrip van de
marketing- en distributiekosten.
Indien u ervoor opteert uw premiebetaling te spreiden, worden u de volgende
fractioneringskosten aangerekend:
Premiefrequentie

Fractioneringskost

Maandelijks

4%

Driemaandelijks

3%

Zesmaandelijks

2%

Jaarlijks

0%

Indien u opteert voor een afkoop van uw contract zal een afkoopvergoeding van 5%
van de theoretische afkoopwaarde aangerekend worden. De afkoopvergoeding daalt
in de laatste vijf jaar van de polis met 1% per jaar. De minimum afkoopvergoeding
bedraagt € 75,00.
Er kan een offerte aangevraagd worden om de exacte premie, aangepast aan uw
persoonlijke situatie, te kennen.
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Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden die u kan
verkrijgen via uw verzekeringsbemiddelaar of op onze website
https://www.fidea.be/nl/algemene-voorwaarden-schuldsaldoverzekering/

Looptijd

De looptijd van het contract stemt overeen met de duur van de lening, verhoogd met
de eventuele opnameperiode.
- De minimum looptijd van het contract is 3 jaar.
- De maximum looptijd van het contract is 30 jaar.
Het contract zal vroegtijdig stoppen bij het overlijden van de verzekerde of bij een
volledige afkoop.

Premie

Bij het onderschrijven van de polis kunt u kiezen hoe u de premie(s) wenst te
betalen. U hebt daarbij de keuze tussen de volgende opties:
-

-

Koopsom: in deze optie betaalt u bij aanvang van het verzekeringscontract
in één maal de volledige bijdrage. Daarna bent u geen premies meer
verschuldigd. Voor contracten met een verzekerd kapitaal vanaf € 10 000,00
tot en met € 24 999,99 en/of met een duur van minder dan 5 jaar kunt u
enkel kiezen voor premiebetaling via koopsom.
Genivelleerde premies: in deze optie betaalt u gedurende maximum 2/3
van de totale duurtijd van het contract ieder jaar dezelfde premie.
Risicopremies: in deze optie betaalt u jaarlijks gedurende de volledige
looptijd van het contract een premie die overeenstemt met het risico dat
gedurende dat jaar is verzekerd. De premies zullen dus jaarlijks variëren.
Een voorbeeld van de jaarlijkse risicopremie per leeftijd voor een
risicokapitaal van €100 000,00 vindt u bij uw verzekeringsbemiddelaar of op
onze website https://www.fidea.be/nl/algemene-voorwaardenschuldsaldoverzekering/

Indien u kiest voor genivelleerde premies of risicopremies kunt u kiezen voor een
gespreide premiebetaling: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks.
Hiervoor worden u fractioneringskosten aangerekend (zie bij ‘Kosten’).
De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria.
Voor het bepalen van het tarief van de schuldsaldoverzekering houdt Fidea rekening
met uw rookgedrag. Fidea hanteert volgende tarieven:
- Standaard tarief – Rokers
- Standaard tarief – Niet Rokers
Voor meer informatie over de segmentatiecriteria, kunt u terecht op de website
www.fidea.be/nl/segmentatiecriteria.
De premie voor een overlijdensverzekering is afhankelijk van de uitkomst van een
medische acceptatie. Daarom moet de geneesheer-adviseur van Fidea, op basis van de
medische informatie die u verstrekt, het risico inschatten. Fidea hanteert hiervoor op
dit ogenblik de volgende criteria:
Leeftijd van de verzekerde bij onderschrijving
van 18 t.e.m. 40 jaar
tot €150 000,00

van 41 t.e.m. 65 jaar

vanaf 66 jaar

Gezondheidsverklaring

tot €250 000,00
vanaf €250 000,01

Medische vragenlijst

Het tarief in uw polis is gewaarborgd gedurende de eerste 3 jaar van het contract.
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Fidea kan het tarief na 3 jaar aanpassen maar zal dit enkel doen als de nieuwe
sterftestatistieken aanzienlijk veranderd zijn of als de wetgeving of de bevoegde
controle-instantie ons hiertoe verplichten. Deze aanpassing geldt dan voor de
volledige portefeuille.
Er kan een offerte aangevraagd worden om de exacte premie, aangepast aan uw
persoonlijke situatie, te kennen.

Fiscaliteit

Premietaks
Op stortingen verricht door een natuurlijke persoon met fiscale verblijfplaats in
België wordt een taks van 2% ingehouden.
De taks wordt verminderd tot 1,10% wanneer het contract dient voor het
waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te
behouden.
Er is geen premietaks van toepassing indien het contract wordt aangegaan in het
kader van het pensioensparen.
Als het contract is aangegaan door een rechtspersoon, wordt op de stortingen een
taks van 4,40% ingehouden.

Fiscaal voordeel
U kunt kiezen om de premies van uw Fidea Schuldsaldoverzekering wel of niet fiscaal
in mindering te brengen in het kader van één van volgende fiscale rubrieken:
-

het verwerven of behouden van de eigen woning;
langetermijnsparen;
pensioensparen;
bedrijfsleider.

Van zodra u een premie van uw schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering brengt, is
de eventuele uitkering van het overlijdenskapitaal ook fiscaal belastbaar. Het is wel
mogelijk om bij een fiscaal contract meer dan 100% van het ontleend kapitaal te
verzekeren om de fiscale lasten op te vangen. Vraag uw verzekeringsbemiddelaar of
Fidea om meer informatie.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een cliënt en
kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Afkoop

Voor de Fidea schuldsaldo verzekering is er enkel een volledige afkoop mogelijk. Dit
betekent dat de polis ophoudt te bestaan. Fidea betaalt u dan de theoretische
afkoopwaarde verminderd met een vergoeding van 5%. De afkoopvergoeding daalt in
de laatste vijf jaar van de polis met 1% per jaar. De minimum afkoopvergoeding is €
75,00.
Om uw polis af te kopen, stuurt u Fidea een gedateerde en ondertekende aanvraag.
Daarbij stopt u uw exemplaar van de polis, een kopie van uw identiteitskaart en het
schriftelijk akkoord van de aanvaardende begunstigde. Deze laatste is meestal de
kredietinstelling bij wie u een krediet hebt aangegaan.
Uw polis stopt zodra u akkoord gaat met de betaling van de afkoopwaarde .
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Informatie

De beslissing tot ondertekening van of opening van het bedoelde product gebeurt
best op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met
contractuele of precontractuele informatie.
Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België valt
de eventuele afkoopwaarde van de overeenkomst onder de Belgische
beschermingsregeling ten bedrage van 100000,00 euro per persoon en per
verzekeringsonderneming. Fidea nv is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische
systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de
website www.bijzonderbeschermingsfonds.be.
Voor meer informatie over de Fidea schuldsaldoverzekering wordt verwezen naar de
algemene voorwaarden die op verzoek kosteloos kunnen worden verkregen op de
zetel van Fidea en die steeds kunnen worden geraadpleegd op de website
https://www.fidea.be/nl/algemene-voorwaarden-schuldsaldoverzekering/ of bij uw
verzekeringsbemiddelaar.

Klachtenbehandeling Met vragen over deze financiële infofiche kunt u steeds terecht bij uw
verzekeringsbemiddelaar of bij Fidea.
Als u dat wenst, kunt u eventuele klachten ook richten tot:

Verzekeraar



De klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, tel. 03 203
85 85, fax. 03 203 86 55, klachten@fidea.be, www.fidea.be.



De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02
47 58 71, fax. 02 547 59 75, www.ombudsman.as. Email: info@ombudsman.as.

Fidea nv, codenummer 0033, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, België, is een
verzekeringsonderneming met een vergunning om in België levensverzekeringen aan
te bieden. Op de overeenkomst Schuldsaldoverzekering is het Belgisch recht van
toepassing.

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op
14/05/2018.
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