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levensverzekering
Waarborgen

Overlijdensverzekering (tak 21)

Hoofdwaarborg: de maatschappij verzekert een overlijdenskapitaal gekoppeld aan
een hypothecair krediet.
Aanvullende waarborgen:
o
Kanker: Deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer u of
uw minderjarig kind getroffen wordt door kanker.
o
Arbeidsongeschiktheid: In een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze
aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit.
Twee Hoofden: De formule ‘Twee Hoofden’ is een verzekering met 2 verzekerden,
waarbij het verzekerd kapitaal wordt uitbetaald bij het eerste overlijden. De
aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid kan niet onderschreven worden indien
de formule ‘Twee Hoofden’ gekozen is.
Voorlopige dekking:
Vaak zal de polis onmiddellijk aangeleverd worden. Indien niet, kan er een
onmiddellijke dekking verleend worden bij overlijden door ongeval voor het initieel
verzekerde kapitaal (met een absoluut maximum van € 500.000). Deze voorlopige
dekking geldt enkel voor de hoofdwaarborg en niet voor de aanvullende
waarborgen.
Gratis Voorverzekering:
Als bescherming voor de periode tussen het ondertekenen van de compromis en het
verlijden van de akte heeft u de mogelijkheid om een gratis voorverzekering
gedurende 3 maanden ten bedrage van het initieel verzekerde kapitaal (met een
absoluut maximum van € 500.000) te onderschrijven. Deze voorverzekering geldt
enkel voor de hoofdwaarborg en niet voor de aanvullende waarborgen.
3-jaarlijks bloed-en urineonderzoek:
Dat u in goede gezondheid blijft en dat eventuele medische problemen tijdig
ontdekt kunnen worden, is in ieders belang: het uwe, maar ook het onze. Daarom
bieden we u in Hypo Care+ de mogelijkheid aan om een 3-jaarlijks preventief bloeden urineonderzoek te laten uitvoeren.
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Hoe werkt het in de praktijk?
U (i.e. de verzekerde) laat, op voorschrift van uw huisarts, een bloed- en
urineonderzoek uitvoeren door een labo naar keuze, betaalt de factuur van het labo
en bezorgt ons een door u ingevuld en ondertekend formulier (met vermelding van
o.a. uw naam, polisnummer en rekeningnummer) en een kopie van de factuur van
het labo. Voor een goed begrip: de resultaten van het labo hoeft u niet aan ons door
te sturen, enkel een kopie van de factuur. Het formulier dat u moet invullen kan u
terugvinden op onze website www.nn.be of op eenvoudig verzoek bekomen.
Vervolgens betalen wij u de factuur terug op het rekeningnummer dat u heeft
opgegeven, evenwel beperkt tot een bedrag van EUR 50,00 (geïndexeerd aan de
gezondheidsindex; basis 2013 = 100).
Wanneer heeft u recht op terugbetaling?
Elke 3 jaar zolang uw polis “Hypo Care+” loopt. De eerste keer is dat vanaf het 3de
burgerlijk jaar volgend op het jaar van aanvangsdatum van uw polis. Bijvoorbeeld: u
sluit een “Hypo Care+” polis af met als aanvangsdatum 15/06/2018. U heeft dan
recht op een eerste terugbetaald labo-onderzoek vanaf 2021. Een tweede
terugbetaald labo-onderzoek kan dan vanaf 2024 enz. Doet u pas in 2022 een eerste

terugbetaald labo-onderzoek, dan kan uw volgend terugbetaald labo-onderzoek ten
vroegste in 2025 plaatsvinden.
Wat met een verzekering op 2 hoofden?
In dat geval hebben beide verzekerden, onafhankelijk van elkaar, recht op het 3jaarlijks bloed- en urineonderzoek.”
Het verzekerde kapitaal van de hoofdwaarborg kan constant of dalend zijn of
evolueren volgens een flexibel schema.
o
Minimum verzekerd initieel kapitaal: € 25.000,00
o Maximum verzekerd initieel kapitaal: € 499.999,99
Voor de aanvullende waarborg Kanker geldt dat:
o deze aanvullende waarborg enkel aangeboden wordt indien de maandaflossing
constant is;
o het verzekerd kapitaal gelijk is aan twaalf keer de maandaflossing voor de
hypothecaire lening met als maximum € 50.000;
o het verzekerd kapitaal voor een minderjarig kind de helft bedraagt van het
verzekerd kapitaal voor de hoofdverzekerde;
o er een wachttijd (dit is de periode die sinds de aanvang van de overeenkomst
moet verstreken zijn vooraleer er dekking is) is van 6 maanden.
Voor de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid geldt
dat: o de verzekerde rente vermenigvuldigd wordt met het
arbeidsongeschiktheidspercentage;
o de uitkering per schadegeval maximum 24 maanden bedraagt;
o er een wachttijd is van 6 maanden;
o er een eigen risico periode (dit is de periode die sinds de aanvang van de
arbeidsongeschiktheid moet verstreken zijn vooraleer er recht is op
uitkering) is van 3 maanden.
De belangrijkste uitsluitingen voor zowel de hoofdwaarborg als de
aanvullende waarborg zijn:
o
o
o
o
o

Zelfmoord tijdens het eerste jaar
Een opzettelijke daad
Een gerechtelijke veroordeling, een misdaad of opzettelijk misdrijf
Een oorlogsfeit of terroristische activiteit
een ongeval als inzittende (piloot, bemanning, passagier) van een luchtvaartuig
in het kader van een competitie, e.d.
Voor de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid komen daarop nog volgende
uitsluitingen bij:
o
Poging tot zelfmoord
o Overmatig gebruik van alcohol, drugs, e.d.
o Esthetische chirurgie
o
Professionele sportbeoefening
o
Niet-objectiveerbare psychische aandoening
Voor de aanvullende waarborg Kanker zijn volgende aandoeningen niet gedekt: o
In situ kanker of carcinoom, “dysplasie” en pre-kwaadaardige aandoeningen o
Prostaatkanker met TNM-classificatie lager dan T2N0M0
o Primaire huidkanker met uitzondering van een kwaadaardig melanoom dat is
binnengedrongen voorbij de opperhuid
o
Orgaanbegrensde papillaire schildklierkanker
De hierboven genoemde uitsluitingen zijn niet-limitatief. Voor meer informatie kunt u
onze Algemene Voorwaarden raadplegen.

Doelgroep

Hypo care + richt zich tot natuurlijke- en rechtspersonen die zich willen indekken tegen de
financiële gevolgen van het overlijden van de verzekerde en is steeds gekoppeld aan een
hypothecair krediet.
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Kosten

De premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico te
waarborgen, kosten die dienen voor de werking van de maatschappij, met
inbegrip van de marketing- en distributiekosten.
Indien u de overeenkomst afkoopt of reduceert, kunnen éénmalige kosten
aangerekend worden. Voor meer informatie over deze kosten verwijzen we
naar de Algemene Voorwaarden of naar de rubriek ‘Afkoop’ in dit document.
U kunt bij uw financieel adviseur een offerte aanvragen om de exacte premie,
aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen. De op onze offertes
vermelde premie is steeds met inbegrip van alle kosten en lasten.

Looptijd

Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 67 jaar
Eindleeftijd: maximum 85 jaar (voor de dekking Kanker is de eindleeftijd
maximum 70 jaar en voor de dekking Arbeidsongeschiktheid is dit 67 jaar)
Looptijd: minimum 5 jaar – maximum 40 jaar

Premie

De premie is enerzijds afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria en
anderzijds afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie. Voor meer
informatie kunt u terecht op onze website.
De premie is niet gewaarborgd.
De verzekerde heeft de keuze tussen een éénmalige premie, constante of
risicopremies (dit zijn premies die mee evolueren met de leeftijd).
Met als frequentie:
o
Maandelijks + verplichte domiciliëring (per default).
o
Jaarlijks (overschrijving of domiciliëring).
In het geval van constante premies kiest u zelf de duurtijd van de
premiebetaling. En in het geval van een dalend kapitaal bij overlijden bieden we
u bovendien volgende formules aan:
o
Optimal: optimalisatie van de duurtijd van de premiebetaling.
o
Relax: Spreiding van de premie over de volledige duurtijd, met een
minimum verzekerd kapitaal.
o
Budget: Duurtijd van de premiebetaling aangepast aan de hoogte van de
premie die u wil betalen.
o
Classic: Duurtijd van de premiebetaling die op 2/3 ligt van de duurtijd van
de verzekering.

Fiscaliteit

Verschillende fiscale regimes zijn mogelijk:
o
Als de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is:
▪

▪
▪

▪

Niet fiscaal: u geniet geen fiscaal voordeel op de premies, maar de

uitkering wordt op haar beurt niet belast (eventuele successierechten
buiten beschouwing gelaten)
Op de premies is een taks van 1,1% verschuldigd als het kapitaal dalend
is. Bij een niet-dalend kapitaal bedraagt de taks 2%.
De formule ‘Twee hoofden’ is enkel mogelijk is een niet-fiscaal
contract.
Pensioensparen: Er is een fiscaal voordeel indien aan bepaalde

voorwaarden voldaan is en er is geen taks verschuldigd op de premies.
Langetermijnsparen: Er is een fiscaal voordeel indien aan bepaalde

voorwaarden voldaan is. Op de premies is een taks van 1,1%
verschuldigd als het kapitaal dalend is. Bij een niet-dalend kapitaal
bedraagt de taks 2%.
Enige en eigen woning (woonbonus): Er is een fiscaal voordeel indien

aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Op de premies is een taks van
1,1% verschuldigd als het kapitaal dalend is. Bij een niet-dalend kapitaal
bedraagt de taks 2%.
Opgelet: indien u de gestorte premies fiscaal inbrengt (zelfs één keer), leidt
dit tot een taxatie van het uitgekeerde kapitaal.
o
Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is:
▪

Individuele pensioentoezegging (IPT). Voor de vennootschap vormen

de premies in principe een aftrekbare kost, maar er is een taxatie op
het uitgekeerde kapitaal. Op de premies van de hoofdwaarborg is een
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taks van 4,4% verschuldigd. Op de premies van de aanvullende
waarborgen is er een taks van 9,25% verschuldigd.
De verzekerde kapitalen die op uw offerte en/of overeenkomst vermeld
worden, zijn bruto kapitalen en houden geen rekening met eventuele taxatie.
De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in
de toekomst wijzigen. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.
Afkoop

Informatie

Indien de duurtijd van de premiebetaling minder dan de helft bedraagt van de
duurtijd van de overeenkomst (dat is bijvoorbeeld het geval voor
overeenkomsten met éénmalige premie), ontvangt u de theoretische
afkoopwaarde, berekend op de hoger vermelde datum van stopzetting,
verminderd met een kostenvergoeding en eventuele (para-)fiscale lasten. Deze
kostenvergoeding bedraagt 5%, tijdens de laatste 5 jaar van de overeenkomst
afnemend met 1% per jaar, maar met een absoluut minimum van EUR 120,00
(geïndexeerd aan de gezondheidsindex; basis 2013 = 100).
In het andere geval (dat is het geval voor de meeste overeenkomsten met
regelmatige premies), is de afkoopwaarde 0.
Voor de aanvullende waarborgen is de afkoopwaarde 0. Hou hiermee rekening,
zeker indien u uw contract met een éénmalige premie wenst te financieren.
Beslissing tot afsluiten van een overeenkomst
Wij raden u aan om alle relevante documenten met contractuele en
precontractuele informatie grondig door te nemen, alvorens u overgaat tot het
afsluiten van uw overeenkomst. De Algemene Voorwaarden en deze financiële
infofiche kunnen gratis bekomen worden op onze website of aangevraagd
worden via ondervermelde contactgegevens.
Correcte verstrekking van gegevens
Voor de beoordeling van het risico baseren wij ons op de door u en de
verzekerde meegedeelde informatie. Het is dus van belang dat wij over correcte
gegevens beschikken. In het ergste geval (fraude of opzettelijk niet of onjuist
meedelen van gegevens) is er geen uitkering en bent u bovendien de betaalde
premies kwijt.
Financieel adviseur
Uw financieel adviseur is uw eerste aanspreekpunt. Aarzel niet om contact met
hem op te nemen voor een offerte. U kunt ook als klant via verschillende
kanalen contact opnemen met NN:
e-mail: klant@nn.be
post: NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
telefoon: +32 2 407 75 22
Communicatie:
De talen waarin wij communiceren zijn het Nederlands en het Frans, waarbij
onze algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en andere documenten
in beide talen beschikbaar zijn.
Toepasselijk recht
Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
Bij faillissement van een NN nv valt de eventuele afkoopwaarde van de
overeenkomst onder de Belgische Beschermingsregeling ten bedrage van 100.000
euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Meer informatie over die
beschermingsregeling is te vinden op de website
www.bijzonderberschermingsfonds.be.

Klachtenbehandeling

Eventuele klachten met betrekking tot NN contracten kunnen gericht worden
aan NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste
instantie;
of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen,
de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(0)2 547
59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie.

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing vanaf 23/03/2020.
NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder
het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 26, 27.
Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.
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