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Financiële
informatiefiche
levensverzekering
voor
de
overlijdensverzekeringen (andere dan spaar- en beleggingsproducten),
zowel binnen als buiten het kader van het fiscaal regime voor
pensioensparen en langetermijnsparen

Schuldsaldoverzekering Duo van AXA BELGIUM NV

Type levensverzekering

Waarborgen

De "Schuldsaldoverzekering" is een tijdelijke overlijdensverzekering met
afnemend kapitaal (tak 21) die bedoeld is om de volledige (of gedeeltelijke)
terugbetaling van hypothecaire lening te waarborgen.
•
•

Waarborg bij het eerste overlijden voor het einde van het contract:
betaling van een kapitaal(geheel of gedeeltelijk uitstaande saldo van de
lening)
De cliënt bepaalt het percentage van het te verzekeren kapitaal

Doelpubliek

•
•

KMO's die hun bedrijf willen beschermen tegen het risico van overlijden
Twee natuurlijke personen met hetzelfde verzekeringsbelang die zich
willen indekken tegen het risico van overlijden

Kosten

•

Naast een premie om het overlijdensrisico te dekken, bestaat de de premie
voor het contract uit de fiscale en werkingskosten van AXA Belgium NV,
met inbegrip van de marketing- en distributiekosten.
Indien de premie van het contract over het jaar wordt gespreid, worden er
fractioneringskosten in rekening gebracht: 2-3-4% (halfjaarlijks-kwartaalmaandelijks)
In geval van afkoop van het contract worden de volgende eenmalige kosten
in rekening gebracht: maximaal 5%.
Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden, die
verkrijgbaar zijn op de zetel van AXA Belgium NV, via de website
www.axa.be of bij uw verzekeringstussenpersoon.

•
•
•
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Looptijd

Premie

Fiscaliteit

•

De duur van de verzekering hangt af van de levensduur van de verzekerde

•

Minimale looptijd: 3 jaar

•

Minimumleeftijd bij inschrijving: 18 jaar

•

Maximumleeftijd bij inschrijving: 65 jaar

•
•

Maximumleeftijdop het einde van het contract: 75 jaar
De klant kan voor het einde van het contract een afkoop uitvoeren.

•

De premie hangt af van verschillende segmentatiecriteria. Meer informatie
hierover is terug te vinden op
https://www.axa.be/nl/juridische-info/segmentatiecriteriaverzekeringen?intid=header-lang-NL

•

De premie kan afhangen van het resultaat van een medische aanvaarding

•

Er kan een offerte worden aangevraagd om de juiste premie te kennen in
functie van de persoonlijke situatie van de klant

•

Het tarief is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van
het afsluiten van de polis

•

De klant kan kiezen tussen een:
- Eenmalige premie bij de aanvang van het contract
- Constante premie gedurende maximaal 2/3 van de looptijd van het
contract
- Variabele jaarlijkse premie

Het volgende belastingregime is van toepassing indien de cliënt een natuurlijke
persoon is, die een Belgische Rijksinwoner is
•

Op de stortingen die worden uitgevoerd door een natuurlijke persoon die
zijn fiscale woonplaats in België heeft, wordt een taks van 2% geheven.

•

De taks wordt verminderd tot 1,10% voor overlijdensverzekeringen met
afnemend kapitaal die onderschreven worden door natuurlijke personen
en die dienen voor de waarborg van een hypothecair krediet voor de
aankoop of het in stand houden van een onroerend goed.
Indien daarentegen de cliënt een rechtspersoon is, zal op de uitgevoerde
stortingen een taks van 4,4% geheven worden.
Geen belastingvoordeel; maw de premies komen niet in aanmerking voor een
belastingvermindering.
Alle vragen kunnen gesteld worden aan uw verzekeringsbemiddelaar of aan AXA
Belgium NV.
De fiscale regelgeving hangt af van de persoonlijke situatie van de klant en kan
onderhevig zijn aan een wijziging in de toekomst.
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Afkoop/terugname

Het recht op omzetting, vermindering of afkoop ontstaat zodra de fictieve
afkoopwaarde positief is. Omzetting, vermindering of afkoop is echter niet van
toepassing op tijdelijke overlijdensverzekeringen met periodieke constante
premies die verschuldigd zijn voor een periode langer dan de helft van de
looptijd van het contract.
De omzetting of vermindering wordt van kracht:
•

Op de datum van de aanvraag door de verzekeringnemer.

•

Dertig dagen na verzending van een aangetekende brief in geval van nietbetaling van een premie of een deel van een premie.

De omzetting, reductie of afkoop op verzoek van de verzekeringnemer(s) is
onderworpen aan de voorafgaande instemming van de eventuele
begunstigde(n).

Informatie
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•

De afkoopwaarde van het contract is gelijk aan 95% van de theoretische
afkoopwaarde. Voor de verzekeringen van bepaalde duur, stijgt dit
percentage met 1% per jaar gedurende de laatste vijf jaar teneinde op het
einde van de verzekering 100% te behalen

•

De berekening van de afkoopwaarde gebeurt op de datum van uw
afkoopaanvraag, geformuleerd door middel van een gedateerd en
ondertekend schrijven

•

De afkoop sorteert zijn gevolgen op de datum waarop u de afkoopkwijting
of het document dat dit vervangt, ondertekent.

•

De beslissing om het product te onderschrijven wordt idealiter genomen
op basis van een volledige analyse van het voorstel en van de medische
documenten

•

Voor de dekking van een hypothecaire lening, indien de verzekerden
zonder bijzondere voorwaarden worden aanvaard, gratis voorlopige
dekking in geval van overlijden (ziekte en ongeval) gedurende maximaal 4
maanden.

•

Meer informatie over deze verzekeringen is terug te vinden in de algemene
voorwaarden die kosteloos verkrijgbaar zijn op de zetel van AXA Belgium
NV en die op elk moment geraadpleegd kunnen worden op de site
www.axa.be of bij uw verzekeringsbemiddelaar. Het is belangrijk deze
documenten te doorlopen alvorens een contract te onderschrijven.

•

In geval van faillissement van een verzekeringsmaatschappij die over een
erkenning in België beschikt, valt de eventuele afkoopwaarde onder het
Belgisch beschermingsregime van EUR 100.000 per persoon en per
verzekeringsonderneming. AXA Belgium NV is aangesloten bij het Belgisch
verplicht wettelijk systeem. Meer informatie over dit beschermingsregime
is terug te vinden op de website https://www.garantiefonds.belgium.be/nl
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Klachtenbehandeling

In geval van eventuele klachten, kunt u zich richten tot AXA Belgium NV,
Troonplein 1 B -1000 Brussel, Tel: 02 678 61 11) of tot uw
verzekeringsbemiddelaar/bankagent.
U kunt ons ook bereiken via
• e-mail op het adres: customer.protection@axa.be
• post op het adres: AXA Belgium - Service Customer Protection,
Troonplein, 1, 1000 Brussel
• fax op het nummer: +32 (0)2 678 93 40
Een online klachtenformulier alsook de klachtenprocedure zijn
beschikbaar op de site
https://www.axa.be/nl/contact/klacht?Complaint=yes
Indien de verzekeringnemer of de verzekerde niet tevreden is met het
antwoord, kan hij zich richten tot de Ombudsman voor Verzekeringen,
de Meeûsplein, 35 te 1000 Brussel (info@ombudsman.as, fax:
02/547.59.75).
Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing

AXA Belgium NV, Naamloze Vennootschap, NBB-erkenning 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979),
Maatschappelijke zetel: Troonplein, 1, 1000 Brussel, België, Tel.: 02 678 61 11, website: www.axa.be, KBO-nr.:
BTW BE 0404 483 367.
AXA Belgium SA is een verzekeringsonderneming die over een erkenning beschikt om overlijdens- en
schuldsaldoverzekeringen aan te bieden in België.

Deze financiële informatiefiche levensverzekering beschrijft de modaliteiten van de producten zoals die
van toepassing zijn op 22/03/2022.
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