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1. 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 

 

 

 

 
 

Type levensverzekering 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. 

De "Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal" is een tijdelijke 
overlijdensverzekering met vast kapitaal (tak 21) die kadert binnen de 
tweede en de derde pijler.  

 

Waarborgen Schuldsaldoverzekering 
 Hoofdwaarborg in geval van overlijden: storting van een kapitaal 

(resterend verschuldigd saldo van het krediet (volledig of 
gedeeltelijk)) 

 Bijkomende waarborg in geval van invaliditeit 
- Terugbetaling van de premie 
- Rente 

 Bijkomende waarborg in geval van overlijden door ongeval 
- Verdubbeling of verdrievoudiging van het verzekerd kapitaal 

bij overlijden 

 Het staat de klant vrij om het verzekerd kapitaal te bepalen  
 
Tijdelijke verzekering met Vast Kapitaal 

 Hoofdwaarborg in geval van overlijden: storting van een vast 
kapitaal dat vastgelegd wordt op het moment van 
onderschrijving van het contract 

 Het staat de klant vrij om het verzekerd kapitaal te bepalen 
(maximaal EUR 2.500.000) 

 

"Schuldsaldoverzekering" & "Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal" van AXA 
BELGIUM SA 
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Doelpubliek Schuldsaldoverzekering 
 Persoon (ontlener) die ernaar streeft om een krediet af te dekken 

 

Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal  

 Zelfstandige/KMO (in het kader van de tweede pijler) die ernaar 
streeft om zijn onderneming financieel te beschermen 
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Kosten 
 
 
 
 
 
 

 

Schuldsaldoverzekering - Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal 

 De premie voor het contract omvat, naast een premie om het 
risico op overlijden af te dekken, de taks en de werkingskosten 
van AXA Belgium NV, inclusief de marketing- en 
distributiekosten.  

 Wanneer de premie voor het contract gefractioneerd is, 
kunnen de volgende fractioneringskosten worden 
aangerekend: 

Fractioneringsko
sten 

2-3-4% 
Halfjaarlijks/driemaandelij
ks/maandelijks 

 In geval van afkoop of van vermindering van het contract, 
worden de volgende eenmalige kosten toegepast: 

Afkoopkosten 5% 

Afnemende 
afkoopvergoeding 
berekend op de 
theoretische 
afkoopwaarde 

Dit percentage daalt gedurende de eerste 5 jaar met 1% per 
jaar, opdat 100% van de afkoopwaarde betaald is op het einde 
van het eerste verzekeringsjaar.  

 

Reductiekosten 0,6% 

Reductievergoeding 
berekend op de 
vermindering en 
afgehouden op de 
theoretische 
terugkoopwaarde 

De reductievergoeding  kan niet meer bedragen dan het 
maximum dat bij wet is toegelaten (€ 75 geïndexeerd volgens de 
"gezondheidsindex" van de consumptieprijzen - basis 1988 = 
100).  

 Deze cijfers zijn maximale cijfers:  

- In sommige gevallen zult u bijgevolg minder moeten 
betalen. Informeer u bij uw verzekeringsbemiddelaar of 
verzekeringsonderneming. 

- Meer informatie over de kosten is terug te vinden in de 
algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de zetel van 
AXA Belgium SA, via de site www.axa.be of bij uw 
verzekeringsbemiddelaar.  

http://www.axa.be/
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Looptijd 
 
Schuldsaldoverzekering  

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

 Minimale looptijd: 3 of 7 jaar, afhankelijk van het tarief (fiscaal 
contract: 10 jaar) 

 Minimumleeftijd op het ogenblik van inschrijving: 15 jaar 

 Maximumleeftijd op het ogenblik van inschrijving: de leeftijd op 
het einde van het contract moet lager zijn dan 100 jaar  

 De klant kan voor het einde van het contract een terugkoop 
uitvoeren. 
 

Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal 

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

 Minimale looptijd: 1 jaar 

 Maximumleeftijd op het ogenblik van inschrijving: 15 jaar 

 Maximumleeftijd op het ogenblik van inschrijving: de leeftijd op 
het einde van het contract moet lager zijn dan 100 jaar  

 De klant kan voor het einde van het contract een terugkoop 
uitvoeren. 

Premie Schuldsaldoverzekering - Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal 

 De premie hangt af van verschillende segmenteringscriteria. 
Meer informatie hierover is terug te vinden op 
https://www.secure.md.axa.be/epro/FR/Home/productinfo/Pag
es/ProductDetails.aspx?prduid=12f74698-0b50-4c0f-8cc4-
432493f254c5 

 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 

 Afhankelijk van het contract kan het tarief gewaarborgd zijn 
gedurende een bepaalde periode 

 De klant heeft de keuze tussen: 

- Eenmalige premie bij het begin van het contract 
- Vaste premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract 
- Variabele jaarlijkse premie 

https://www.secure.md.axa.be/epro/FR/Home/productinfo/Pages/ProductDetails.aspx?prduid=12f74698-0b50-4c0f-8cc4-432493f254c5
https://www.secure.md.axa.be/epro/FR/Home/productinfo/Pages/ProductDetails.aspx?prduid=12f74698-0b50-4c0f-8cc4-432493f254c5
https://www.secure.md.axa.be/epro/FR/Home/productinfo/Pages/ProductDetails.aspx?prduid=12f74698-0b50-4c0f-8cc4-432493f254c5


FIF_20180101            5  

Fiscaliteit Schuldsaldoverzekering - Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal 

Behoudens andersluidende vermelding, is het volgende fiscaal regime 
van toepassing op een een modale niet-professionele klant die de 
hoedanigheid heeft van een natuurlijk persoon , Belgisch Rijksinwoner: 

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.  

Er wordt geen taks geheven wanneer het contract onderschreven 
wordt in het kader van pensioensparen.  

Op de stortingen die worden uitgevoerd door een rechtspersoon wordt 
een taks van 4,4% geheven.  

Contracten die, wanneer aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, 
fiscale voordelen geven op de gestorte premies: pensioensparen of 
langetermijnsparen of fiscaal voordeel in het kader van de regionale 
vastgoedfiscaliteit. 

Wanneer de gestorte premies een fiscaal voordeel hebben genoten 
(zelfs één enkele keer), zal het verzekerde kapitaal worden belast. Wat 
de successierechten betreft, zijn de Belgische wettelijke en 
regelgevende bepalingen van toepassing.  

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 de reductie en op de afkoop is niet van toepassing op 
tijdelijke verzekeringen in geval van overlijden met vast of afnemend 
kapitaal, waarvan de premies betaalbaar zijn gedurende een periode 
die meer bedraagt dan de helft van de looptijd van het contract.  
 

De omzetting of de reductie van het contract wordt van kracht op de 
vervaldag die volgt op de aanvraag of op die van de eerste onbetaalde 
premie of onbetaalde fractie van de premie.  
 

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

Schuldsaldoverzekering - Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal 

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

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

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

 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 site https://www.fondsdegarantie.belgium.be/fr 

http://www.axa.be/
https://www.fondsdegarantie.belgium.be/fr
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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/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx?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 

 
 

 
 
Deze financiële informatiefiche levensverzekering beschrijft de modaliteiten van de producten zoals die 

van toepassing zijn op 01/01/2018. 

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.  
 

 

mailto:customer.protection@axa.be
https://www.axa.be/ab/FR/CMT/Pages/Complaint.aspx?Complaint=yes
mailto:info@ombudsman.as
http://www.axa.be/

