Hypo Cover Exclusive
Geldig vanaf 1/1/2015

Hulp nodig? Vragen
in verband met dit
formulier? Neem
gerust contact op
met uw financiële
adviseur.

Productomschrijving

Hypo Cover Exclusive is, net als Hypo Cover T2, een overlijdensverzekering,
gekoppeld aan een hypotheeklening, met dezelfde flexibiliteit en
mogelijkheden, alleen nog scherper geprijsd en enkel toegankelijk voor
exclusieve makelaars en klanten.

Doelgroep

Hypo Cover Exclusive richt zich tot natuurlijke personen en rechtspersonen
die behoefte hebben om zich in te dekken tegen een kapitaal bij overlijden,
gekoppeld aan een hypotheeklening.
Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 60 jaar (uitzonderingen op individuele
aanvraag).
Eindleeftijd: maximum 85 jaar.

Algemene
kenmerken
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‐

Verzekerd kapitaal: constant, annuïtair of lineair dalend of flexibel
schema.
Minimum (initieel) verzekerd kapitaal: € 300.000

‐

Tarief – commissionering:
o Zeer concurrentieel tarief
o Forfait: € 25 (€ 75 voor koopsommen) per jaar (te verhogen met
de forfaitaire commissie)
o Commissie:
 tussen 0% en 15% (default 10%) van de premie zonder
forfait;
 + forfaitaire commissie tussen € 0 en € 40 (default € 0)
per jaar

‐

Premie:
o Constante premies, risicopremies of éénmalige koopsom;
o Duurtijd premiebetaling: vrij te kiezen;
o Frequentie: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks.

Specifieke
Kenmerken

‐

Fiscaliteit:
o Langetermijnsparen (premietaks)
o Enige en eigen woning (premietaks)
o Pensioensparen (geen premietaks)
o Individuele toezegging (premietaks) (*)
o Bedrijfsleidersverzekering (premietaks) (*)
o Niet fiscaal (premietaks)
(*) uitsluitend voor zelfstandige bedrijfsleiders

‐

Medische acceptatie: zie tabel medische formaliteiten.

‐

Geen afkoop‐ of reductiewaarde (indien duurtijd premiebetaling
groter dan de helft van de duurtijd verzekering).

TWEE HOOFDEN
De formule TWEE HOOFDEN is de ideale dekking voor een koppel dat een
hypotheeklening aangaat. Het is een verzekering op 2 hoofden, waarbij het
verzekerd kapitaal (dat gelijk is aan het ontleend kapitaal) wordt uitbetaald
bij het eerste overlijden, zodat de overlevende partner, wie het ook is, alvast
de financiële lasten van de hypotheeklening niet meer hoeft te dragen.
Opmerking: formule TWEE HOOFDEN kan enkel in een niet‐fiscaal contract.
RELAX
De meeste dalende schuldsaldoverzekeringen hebben een duurtijd van de
premiebetaling die op 2/3 ligt van de duurtijd van de verzekering. RELAX
biedt nu de unieke mogelijkheid om de premie over de volledige duurtijd te
spreiden, waardoor de premie natuurlijk veel lager wordt. Bovendien
voorzien we een minimum verzekerd kapitaal. Op die manier is de jaarlijkse
premie voor de klant niet alleen lager, maar is hij ook nog beter verzekerd.
Formules RELAX en TWEE HOOFDEN zijn ook combineerbaar, wat leidt tot
een perfecte dekking tegen een onklopbare prijs.
Opmerking: formule RELAX kan niet in het fiscale regime “enige en eigen
woning”.
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Voorlopige dekking
Indien een dossier bij Delta Lloyd Life wordt ingediend via ons elektronisch
systeem, wordt er onmiddellijk dekking verleend bij overlijden door ongeval
voor het initieel verzekerd kapitaal (met een absoluut maximum van €
500.000).

Belangrijke informatie:
Uw financieel adviseur is uw eerste aanspreekpunt.
U kunt ook als klant via verschillende kanalen contact opnemen met Delta Lloyd Life:
e‐mail: klant@deltalloydlife.be
post: Delta Lloyd Life NV, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
telefoon: +32 2 238 88 11
fax: + 32 2 238 88 99
De talen waarin wij communiceren zijn het Nederlands en het Frans, en al onze algemene
voorwaarden, contracten en andere documenten zijn beschikbaar in beide talen.
Een verzekeringsproduct houdt taksen en belastingen in. Verrichtingen voert u best uit met kennis
van zaken.
Uw financieel adviseur kan u hierin wegwijs maken.

Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR‐
takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB 29.3.79 ‐ 18.1.82 ‐ 17.10.88 ‐ 30.3.93 ‐ BS 14.7.79 ‐ 23.1.82 ‐ 4.11.88 ‐ 7.5.93 ‐ 10.8.03) met maatschappelijke zetel
te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België – BTW BE 0403 280 171 RPR Brussel – Delta Lloyd Bank: 646‐0302680‐54 ‐ IBAN BE42 6460 3026 8054 ‐ BIC BNAGBEBB. De FSMA
(Financial Services and Markets Authority) is de Belgische toezichthouder op de financiële sector.Haar zetel is gelegen in de Congresstraat 12‐14, 1000 Brussel.
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www.deltalloydlife.be
info@deltalloydlife.be

