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Schuldsaldoverzekering Duo

Productnaam Schuldsaldoverzekering Duo

Formules Experience en Experience+

Soort verzekering Tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal

Doelpubliek  ■ Twee natuurlijke personen die hun gezin willen beschermen in 
geval van overlijden

 ■ Rechtspersonen die hun bedrijf willen beschermen in geval van 
overlijden

Tarief  ■ Tarief gewaarborgd per opeenvolgende periodes van 2 jaar

 ■ Keuze tussen:
 ■ tarief roker
 ■ tarief niet-roker

Dekking Garantie bij het eerste overlijden: betaling van het resterende 
terug te betalen kapitaal

Looptijd  ■ Min. 3 jaar
 ■ Max. ingesteld om te voldoen aan de maximumleeftijd bij het 

verstrijken zijnde max. 75 jaar

 ■ Dekking overlijden voor aanvang verzekering: max. 24 maanden

Leeftijd  ■ Bij de intekening:
 ■ min. 18 jaar
 ■ max. 65 jaar 

 ■ Op het einde van het contract: max. 75 jaar

Verzekerd kapitaal  ■ Min. € 10 000 (100% van het kredietbedrag moet worden gedekt 
als het om het Experience + tarief gaat)

 ■ Max. € 2 500 000
 ■ Ontleend kapitaal: afnemend

Commissie Een incassovergoeding die je als verzekeringstussenpersoon kan 
bepalenuitgedrukt in % van de commerciële premie  
(varieert van 0% tot 25% in stappen van 1%). Staat standaard op 
15% in eLife+.

Soort premie  ■ Koopsom

 ■ Opeenvolgende koopsommen

 ■ Constante premies

Premiesplitsing  ■ Halfjaarlijks (2%)

 ■ Driemaandelijks (3%)

 ■ Maandelijks (4%)

Duur van de betaling  ■ Koopsom: éénmalige premie

 ■ Opeenvolgende koopsommen: jaarlijks variabele premie 
gedurende de hele looptijd van de dekking

 ■ Constante premies : gedurende max. 2/3 van de looptijd van de 
dekking

Winstdeelname Geen winstdeelname

Afkoop en reductie De omzetting, reductie of afkoop gelden niet voor de tijdelijke 
overlijdensverzekeringen met periodieke constante premies die 
betaalbaar zijn tijdens een periode die langer is dan de helft van de 
looptijd van de overeenkomst.
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Productnaam Schuldsaldoverzekering Duo

Formules Experience en Experience+

Fiscaliteit Fiscaliteit van de premies
 ■ Premietaks van 2% met uitzondering van schuldsaldoverze-

keringen die door natuurlijke personen werden afgesloten 
en dienen als waarborg voor een hypothecaire lening die 
werd afgesloten om een onroerend goed te verwerven of te 
behouden. Hiervoor geldt nog steeds een premietaks van 1,1%.

 ■ 4,40% voor rechtspersonen 

Fiscaliteit van de uitkeringen
Aangezien er geen belastingvermindering kan worden genoten, 
worden de uitkeringen ook niet belast. 

Successierechten
De Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen zijn van 
toepassing.

Onderschrijving, medische formaliteiten en bijkomende dekking  ■ Online onderschrijving via eLife+.

 ■ Medische formaliteiten aangepast aan het gevraagde kapitaal

 ■ Niveau van medische formaliteiten bepaald via het online 
onderschrijvingsplatform eLife+

 ■ Voor de dekking van een hypothecaire lening, is er een gratis 
voorlopige dekking bij overlijden (ziekte en ongeval) gedurende 
maximaal 4 maanden, die wordt toegekend, zodra uw aanvraag 
formeel door AXA Belgium werd aanvaard.


