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Het Crédit Conso is een schuldsaldoverzekering om een lening op afbetaling te dekken met een looptijd van niet langer dan 10 jaar 
en met een kapitaal niet hoger dan 100.000 €.
Het contract is naar Belgisch recht en is opgesteld in het Frans en het Nederlands. 
AFI ESCA is een Franse vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 2, Quai Kléber 67000 Straatsburg.

Via ons makelaarsnetwerk kunt u een premie-offerte bekomen. 
U kunt ons ook contacteren op het nummer 02/388.81.80.

Wij bieden een verplichte waarborg Overlijden evenals twee aanvullende waarborgen: Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid 
(V.T.A.) en Volledige Blijvende Invaliditeit (V.B.I.).
De medische formaliteiten zijn beperkt tot een verklaring op eer die bepaalde elementen bevat die uw gezondheidstoestand exact 
moeten weergeven en deze wordt in bijlage toegevoegd aan de overeenkomst. 
De verklaring dient verplicht ondertekend en goedgekeurd te worden. 
Indien u echter niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u een medische vragenlijst « Crédit Conso » invullen. 
Na studie behoudt de Maatschappij zich het recht voor om het risico binnen de 30 dagen te aanvaarden of te weigeren. 
U kunt eveneens afstand doen van de verzekering binnen diezelfde termijn en dit zonder enige kosten.
Bepaalde risico’s zijn uitgesloten, in het bijzonder zelfdoding die plaatsvindt binnen het eerste jaar van onderschrijving op de polis; 
andere uitsluitingen zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden (artikel 11, « Gemeenschappelijke uitsluitingen voor alle waar-
borgen », artikel 12, « Uitsluitingen betreffende de waarborgen V.T.A. en V.B.I. » en artikel 13, « Specifieke uitsluitingen voor de 
waarborg V.T.A. »). 
Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website: www.afi-esca.be, (rubriek « Onze oplossingen »).
Om toegelaten te worden tot de dekking Tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid is het verplicht om een bezoldigde activiteit uit te 
oefenen op het ogenblik dat het schadegeval zich voordoet.

Alle klachten kunnen ingevoerd worden via onze website: www.afi-esca.be (rubriek: « AFI ESCA en U »).
Indien u niet tevreden bent met de beslissing kunt u klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeringen via onze hoger ver-
melde website www.afi-esca.be (rubriek « AFI ESCA en U »).
De inhoud van ons beleid inzake belangenconflicten is eveneens beschikbaar via het tabblad met hetzelfde onderwerp in de titel.

U kunt ons contacteren:
- per post: AFI ESCA Chaussée de Nivelles, 81 te 1420 Eigenbrakel.
- telefonisch: op het nummer 02/388.01.80.

De Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel. 
Controle van de activiteiten van de Verzekeringsmaatschappijen. 
https://www.bnb.be of 02/221.21.11.

De Ombudsman, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of op het nummer 02/547 58 71.

De belangrijkste wetteksten van toepassing op deze polis «Crédit Conso» zijn de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 alsook het K.B. 
van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. Deze offerte is onderworpen aan het Wetboek van Economisch Recht, Boek VI. 
Marktpraktijken en Consumentenbescherming, aan de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, aan de wet van 30 juli 2013 tot versterking 
van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan van 21 februari 2014 en het K.B. van 22 
februari 1991 houdende Algemeen reglement betreffende de controle.

Informatiefiche opgemaakt in overeenstemming met de verplichtingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014, waarbij bepaalde informatie-
verplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele klanten opgelegd worden.
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