L

ël

z k

h
g

CREDIT CONSO

Belgisch filiaal

Type
levensverzekering

Tijdelijk overlijden, type schuldsaldoverzekering (Tak21).

Waarborgen

Verplichte waarborg:
Overlijden (het is mogelijk om in te tekenen tot aan de 75ste verjaardag van de Verzekerde).

Bijkomende waarborgen:
Volledige blijvende invaliditeit en Volledige en Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (enkel geldig tot aan het vertrek in pensionering of ten laatste op de 65ste verjaardag van de Verzekerde).
Het verzekerde kapitaal neemt af in de loop van de overeenkomst in verhouding met het uitstaande bedrag
van de schuld van de lening.
Het verzekerde kapitaal is in principe gelijk aan het bedrag van het nog niet terugbetaalde kapitaal van de
lening of aan een percentage daarvan.
Deze overeenkomst geeft geen enkel recht op een winstdeling, noch op om het even welk kapitaal in geval
van leven van de verzekerde aan het einde van de overeenkomst.
De uitsluitingen van waarborg(en) staan vermeld op onze website onder de rubriek «Onze oplossingen ->
Mijn lening op afbetaling verzekeren -> Lijst van de uitsluitingen -> Gemeenschappelijke uitsluitingen voor
alle waarborgen / Uitsluitingen betreffende de VBI en de VTA».
Opgelet: voor de waarborg VTA dient u verplicht een bezoldigde activiteit uit te oefenen op de dag dat het
schadegeval zich voordoet.
U kunt uiteraard alle nuttige inlichtingen vragen aan uw makelaar of ons contacteren tijdens de kantooruren
op het nummer 02/388.01.80.

Doelgroep

Het contract « Crédit Conso » richt zich tot de personen die zich willen beschermen tegen de financiële
gevolgen van overlijden, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid voor de terugbetaling van hun lening.

Kosten

De premie die u dient te betalen, bevat naast een zuivere premie om het risico op overlijden te waarborgen,
werkingskosten van AFI ESCA, met inbegrip van marketing- en distributiekosten.
De betaling van de premie gebeurt in één keer : eenmalige premie.
Er zijn geen kosten verbonden aan de afkoop van de overeenkomst, maar de afkoopwaarde wordt bepaald
op de inventarispremie, dat wil zeggen exclusief commissielonen van de makelaar, taksen en dossierkosten.
De afkoopwaarde van deze overeenkomst is gelijk aan het deel van de betaalde premie, en niet opgeslorpt
door de dekking van het risico, berekend op de dag van de aanvraag tot afkoop, exclusief de commissiekosten voor bemiddeling, dossierkosten en taksen.
Meer informatie over de kosten kunt u vinden in de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst die beschikbaar zijn op de zetel van AFI ESCA Belgisch filiaal, Chaussée de Nivelles, 81 B-1420 Eigenbrakel, via
http://www.afi-esca.be of bij uw verzekeringstussenpersoon. Via uw verzekeringstussenpersoon kan een
offerte aangevraagd worden om het exacte bedrag van de premie te kennen, aangepast aan de persoonlijke
situatie van de klant.
(de kosten kunnen variëren).

looptijd

Duur bepaald bij inschrijving (afhankelijk van de duur van de lening).
Maximale duur van het contract : 10 jaar.
Opgelet: indien de lening terugbetaald wordt, eindigt deze overeenkomst ook. Het is dus primordiaal om
ons in te lichten in geval van vervroegde terugbetaling van de lening of bij verandering van kredietinstelling,
en dit om over te gaan tot de afkoop van uw overeenkomst.

Premie

De premie is afhankelijk van verschillende segmenteringscriteria.
Voor meer informatie hierover kunt u onze website www.afi-esca.be consulteren waarop AFI ESCA de
informatie vermeldt met betrekking tot de gebruikte segmenteringscriteria.
Indien u een specifieke vragenlijst dient in te vullen die niet de vereenvoudigde gezondheidsvragenlijst is,
kan de aanvaarding tot de verzekering door de verzekeraar afhangen van het resultaat van een medische
aanvaarding.
Een offerte kan aangevraagd worden om het exacte bedrag van de premie te kennen, aangepast aan de
persoonlijke situatie van de klant
De premie is gewaarborgd gedurende de volledige duur van de overeenkomst.
Het gaat om een overeenkomst met eenmalige premie, dat wil zeggen dat de integrale premie in één keer
betaald wordt bij ondertekening van de overeenkomst.

Fiscaliteit

Onderstaand fiscaal stelsel is van toepassing op een gemiddelde niet-professionele klant met de hoedanigheid van natuurlijke persoon en Belgisch ingezetene:
Een taks van 2 % wordt ingehouden op de stortingen door een natuurlijke persoon die zijn fiscale verblijfplaats in België heeft.
Indien deze overeenkomst afgesloten wordt door een of meerdere natuurlijke personen en dient als waarborg voor een hypothecaire lening afgesloten om een onroerend goed te verwerven of te behouden, wordt
de hierboven vermelde taks teruggebracht tot 1,1%.
Een taks van 4,4 % wordt ingehouden op de stortingen indien de overeenkomst afgesloten werd door een
rechtspersoon.
Opmerking : Deze overeenkomst is niet bestemd voor dekking van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden, maar is eerder aangepast om een «lening op afbetaling» te dekken.
Vraag inlichtingen bij uw verzekeringstussenpersoon.
Er is geen fiscaal voordeel met betrekking tot deze overeenkomst, behalve dan de eventuele inbreng in
beroepskosten van de premie indien u daar recht op hebt.

Afkoop/Opname

Deze verzekering omvat een theoretische afkoopwaarde in geval van afkoop.
Deze theoretische afkoopwaarde is gelijk aan het deel van de premie die betaald werd en niet opgeslorpt
is door de dekking van het risico, exclusief bemiddelingskosten, taksen en dossierkosten, berekend op datum van de aanvraag van afkoop, bij gewone brief, ondertekend en gedateerd, toegestuurd aan: AFI ESCA ,
Dienst Beheer, Chaussée de Nivelles, 81 B-1420 Eigenbrakel.
Opgelet: indien de aanvaardende begunstigde van de overeenkomst de kredietinstelling is, dan is de toestemming van deze laatste nodig om over te gaan tot de afkoop van de overeenkomst. Deze toelating moet
aan ons overgemaakt worden, en bij ontstentenis kunnen wij geen gevolg geven aan uw aanvraag tot afkoop.

Informatie

De beslissing om in te tekenen op voornoemde overeenkomst wordt eveneens genomen op basis van een
volledige analyse van alle relevante documenten die contractuele of precontractuele informatie bevatten.
Voor meer informatie over deze levensverzekering, tijdelijk overlijden (Tak 21), verwijzen we naar de
Algemene Voorwaarden van de overeenkomst, die u kosteloos kunt bekomen op aanvraag op de zetel van
de verzekeringsmaatschappij en op elk moment kunt raadplegen op de website www.afi-esca.be of bij uw
verzekeringstussenpersoon.
Algemene Voorwaarden beschikbaar op aanvraag.
Referentie: CGEMP_CREDCONSO_0617 NL Overeenkomst naar Belgisch recht.
In geval van faling van een verzekeringsmaatschappij is AFI ESCA, Naamloze Vennootschap naar Frans
recht, krachtens artikel L423-1 en volgende van de Franse Verzekeringswet, aangesloten bij het Fonds de
Garantie des Assurances de Personnes.
Het Waarborgfonds wordt ingeroepen door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution wanneer
de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden
na te komen, en wanneer het Toezichtsorgaan de middelen waarover het beschikt, uitgeput heeft.
In dat stadium is het mogelijk dat overeenkomsten overgedragen worden aan een andere verzekeringsmaatschappij. Indien dat het geval is, maar waarbij bepaalde rechten van de verzekerden niet gedekt zijn
door de nieuwe maatschappij, zijn deze rechten gewaarborgd door een storting van het Waarborgfonds aan
de nieuwe maatschappij.
Indien de overdracht niet uitgevoerd wordt, worden de verzekerden vergoed door het Waarborgfonds.
Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de bedragen afkomstig van de overdracht van de activa door de
vereffenaar van de verzekeringsmaatschappij. De vereffenaar vraagt de betaling van deze schadevergoeding aan het Waarborgfonds. Het bedrag van dit verzoek wordt berekend door de vereffenaar op basis van
de verbintenissen vastgesteld op datum van de stopzetting van de uitwerking van de overeenkomst. Dit
gewaarborgd bedrag van vergoeding is beperkt tot 70 000 €.

Klachtenbehandeling

Voor alle eventuele klachten kunt u zich richten tot AFI ESCA, Chaussée de Nivelles, 81, B-1420 Eigenbrakel, of tot de verzekeringstussenpersoon. Indien deze procedure geen oplossing biedt, kunt u de Ombudsman van de verzekeringen (www.ombudsman.as) contacteren op het volgende adres: De Meeûssquare 35,
1000 Brussel, fax 02.547.59.75, info@ombudsman.as

Verzekeraar: AFI ESCA, Naamloze Vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 12 359 520 €, met maatschappelijke zetel te 2, Quai Kléber, 67000 Straatsburg
(Frankrijk) – HR Straatsburg: 548 502 517 en het Belgische filiaal bevindt zich te Chaussée de Nivelles 81, 1420 Eigenbrakel – Ondernemingsnr. BE 0839.960.909 RPR
Nijvel - Erkenning BNB nr.: 2746 – IBAN: BE94 3751 0081 5314 – BIC: BBRU BEBB
Deze financiële infofiche Levensverzekering beschrijft de modaliteiten van het product van toepassing op 01/06/2017.

www.afi-esca.be
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