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DOEL
Het schuldsaldokapitaal van een lening verzekeren, met de mogelijkheid in geval van vervroegde terugbetaling van de lening om het
contract te laten doorlopen met de verzekerde kapitalen in de vorm van een tijdelijk overlijden tegen de bijzondere voorwaarden op
het ogenblik van onderschrijving. Het type schuldsaldo van deze polis is verplicht bij het afsluiten ervan en het is onmogelijk om deze
polis voor te stellen indien er geen te dekken lening is.
Om de Protectim polis af te sluiten is een minimum kapitaallening nodig van 5.000€ tot 10.000.000€, en de duur van dekking zal niet
langer zijn dan 30 jaar voor een eenmalige premie en 40 jaar voor de periodieke premies.

WAARBORGEN
- De waarborg Overlijden:
Komt tussen in geval van overlijden van de verzekerde persoon.
In ons contract eindigt de waarborg ten laatste op de 90ste verjaardag van de verzekerde.
Onze uitkering aan de begunstigde in geval van Overlijden is de terugbetaling van het schuldsaldokapitaal met toepassing van de
quotiteit op datum van het overlijden.
- De waarborg Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid (V.T.A.):
Komt tussen wanneer de Verzekerde niet langer in staat is om gelijk welke bezoldigde activiteit uit te voeren.
De waarborg eindigt op de 65ste verjaardag van de verzekerde en ten laatste bij het vrijwillig op pensioen gaan van de verzekerde.
Uitkeringen worden na een periode van 90 dagen (wachttijd) na werkonderbreking uitbetaald.
De verzekerde moet verplicht een bezoldigde activiteit uitoefenen op de datum van het zich voordoen van het schadegeval, zo niet
kan hem geen enkele dekking voorgesteld worden.
Onze uitkering V.T.A. is een vast bedrag: het bedrag dat aan de verzekerde wordt uitbetaald komt overeen met de afbetaling van de
lening, rekening houdend met de verzekerde quotiteit.
De duurtijd van de schuldovername kan een periode van 36 maanden niet overschrijden.
- De waarborg Volledige Blijvende Invaliditeit (V.B.I.):
Komt tussen wanneer de verzekerde definitief ongeschikt is om welke bezoldigde activiteit dan ook uit te voeren.
In ons contract eindigt de waarborg op de 65ste verjaardag van de verzekerde en/of ten laatste bij het vrijwillig op pensioen gaan van
de verzekerde.
Onze uitkering in geval van V.B.I. is de terugbetaling van het schuldsaldokapitaal met toepassing van de quotiteit op datum van de
consolidatie van de staat van volledige blijvende invaliditeit.

De waarborgen zijn gedetailleerd in de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract PROTECTIM die enkel en alleen
contractuele waarde hebben, net zoals de Bijzondere Voorwaarden bepaald op het ogenblik van het afsluiten van het contract.
Onze Algemene Voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op onze website: www.afi-esca.be

KENMERKEN
Leeftijd bij de onderschrijving:
- Vanaf 18 jaar tot 80 jaar voor de waarborg Overlijden en tot 59 jaar voor de aanvullende waarborgen;
- Maximale dekking tot 90 jaar.
Betaling van de premie:
- Variabele periodieke premies betaalbaar gedurende de volledige duur van de overeenkomst ;
- Vaste periodieke premies betaalbaar gedurende de volledige duur van de overeenkomst;
- Vaste periodieke premies betaalbaar gedurende 2/3 van de duur van de overeenkomst;
- Eenmalige premie op uitdrukkelijk verzoek van de Verzekeringnemer

MEDISCHE FORMALITEITEN
De te verzekeren persoon is onderworpen aan medische formaliteiten die hem uiteengezet worden bij de onderschrijving.
Behalve de vereenvoudigde gezondheidsvragenlijst, de bijlage sport, het risico bij verblijf in het buitenland, en van de medische
vragenlijst, dienen de andere onderzoeken uitgevoerd te worden bij vakmensen naar keuze van de verzekerde, of in een erkend centrum, in België of in Luxemburg, volgens het land van verblijf.
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SCHADE
Procedure:
In geval van schade, nodigen wij u om AFI ESCA te contacteren op 02/388.01.89
of per email: sinistre.belgique@afi-esca.com of via onze website www.afi-esca.be (rubriek «Contacteer ons»). We verbinden ons
ertoe om uw aanvraag binnen de vijftien dagen te beantwoorden.
Uitsluitingen :
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 waarborgen», artikel 12, «Uitsluitingen betreffende de waarborgen V.T.A. en V.B.I.» en artikel 13, «Specifieke uitsluitingen voor de waarborg
V.T.A./ Onmiddellijke dekking ongeval»).
Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website: www.afi-esca.be (rubriek «Onze oplossingen/Uw hypothecair krediet verzekeren»).

KLACHTEN
Alle klachten kunnen ingevoerd worden via onze website www.afi-esca.be.
Indien u niet tevreden bent met de beslissing kunt u klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeringen www.ombudsman.as
of via onze hoger vermelde website www.afi-esca.be (rubriek «Belangrijke informatie»).
De inhoud van ons beleid inzake belangenconflicten is eveneens beschikbaar via het tabblad met hetzelfde onderwerp in de titel.

CONTACT
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 «Protectim» 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.
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