Tijdelijke overlijdensverzekering1
Pensioensparen/Langetermijnsparen/Niet-fiscaal
Type levensverzekering

Tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21)

Waarborgen

Hoofdwaarborg
Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract
wordt een vast verzekerd kapitaal aan de begunstigde(n)
uitgekeerd.
Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de uitsluitingen
met betrekking tot de hoofdwaarborg:
-

het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de
opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer
(indien deze niet dezelfde persoon is als de verzekerde) of
van één van de begunstigden;

-

Door zelfdoding tijdens het eerste jaar na het afsluiten van
de verzekering

-

Een ongeval met een luchtvaartuig (uitgezonderd reguliere
lijn- of chartervluchten met een niet-militair karakter) waarop
de verzekerde inscheepte als passagier of bemanningslid

-

Door actief deel
vijandelijkheden

-

Door (burger)oorlog of enig ander gelijkaardig feit

te

nemen

aan

oproer

en

andere

Deze uitsluitingen zijn in detail beschreven in de Algemene
Voorwaarden.
Aanvullende waarborgen (optioneel)
-

Ongevallen: de storting van een kapitaal in geval van
overlijden of permanente en totale fysiologische invaliditeit
door de gevolgen van een ongeval.

-

I1: teruggave van de premie van de hoofdwaarborg, van de
eventuele aanvullende waarborg ongevallen en van de
eventuele aanvullende waarborg Ernstige Aandoeningen in
geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte
of ongeval.
I2: storting van een rente in geval van arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van een ziekte of ongeval. Formules: constante
rente, klimmende rente of ideaal klimmende rente.
EA: storting van een kapitaal na de diagnose van een
ernstige aandoening of van een permanente en totale

-

-
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fysiologische invaliditeit (67 % = 100 %).
Deze financiële infofiche heeft verder geen betrekking op deze
aanvullende waarborgen.

De verzekering richt zich tot natuurlijke personen die hun
nabestaanden willen beschermen tegen de financiële gevolgen
van het overlijden
De door de verzekeringnemer te betalen premie omvat, naast
een risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen, kosten
die dienen voor de werking van P&V Verzekeringen, met inbegrip
van de marketing en distributiekosten.

Doelgroep

Kosten:

Voor premiebetalende contracten is er een jaarlijkse
beheerforfait van 25 EUR van toepassing op het contact. Deze
wordt proportioneel verdeeld in functie van het aantal betalingen
per jaar.
Indien u ervoor opteert uw premiebetaling te spreiden (bijv.
maandelijks), kunnen u fractioneringskosten worden
aangerekend:
Fractioneringskosten

Maandelijkse betaling

+4%

Trimestriële betaling

+3%

Semestriële betaling

+2%

Indien u opteert voor een afkoop of reductie van uw contract
kunnen volgende eenmalige kosten worden aangerekend:
Afkoopkosten

De verzekering heeft een vooraf door de verzekeringsnemer
gekozen looptijd. De verzekering wordt automatisch beëindigd op
einddatum, in geval van overlijden van de verzekerde of in geval
van
afkoop
van
het
verzekeringscontract
door
de
verzekeringsnemer.

Looptijd

Indien de verzekering wordt afgesloten in de
pensioensparen bedraagt de minimale looptijd 10 jaar.
Recurrente premies of koopsom.

Premie

www.vivium.be

De afkoopkost bedraagt 5 % op de
afkoopwaarde, lineair afbouwend met 1 %
over de laatste 5 jaar van het contract. Er
is
echter
steeds
een
minimum
afkoopbedrag van 75 euro, geïndexeerd in
functie van het gezondheidsindexcijfer der
consumptieprijzen (basis 1988 = 100).

fiscaliteit
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De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria
(o.a.):
-

De hoogte van het verzekerd kapitaal
Status roker/niet roker van de verzekerde persoon
de uitkomst van een medische acceptatie

De premie is gewaarborgd per opeenvolgende periode van 3 jaar
vanaf de aanvangsdatum van het contract. De premie kan
worden herzien na iedere periode van 3 jaar, op de jaarlijkse
vervaldag van het contract.
De premie kan in één keer betaald worden of gespreid over
meerdere jaren.
De volgende fiscale behandeling is van toepassing op een
gemiddelde niet-professionele klant natuurlijke persoon, inwoner
van België:

Fiscaliteit

-

Premies betaald door een natuurlijke persoon worden
onderworpen aan een taks van 2% op de premie.

-

Polissen afgesloten in het kader van pensioensparen zijn
vrijgesteld van deze taks.

De premietaks op de aanvullende waarborgen volgt het regime
van de hoofdwaarborg.
-

Afkoop/opname:

Onder bepaalde voorwaarden heeft de verzekeringsnemer
recht op een fiscaal voordeel op de premies. Het kan
hierbij bijvoorbeeld gaan om een belastingvermindering in
het
kader
van
het
Pensioensparen
of
het
Langetermijnsparen of een belastingaftrek in het kader
van de woonbonus. Indien de gestorte premies fiscaal
ingebracht worden (zelfs één keer), leidt dit tot de taxatie
van het verzekerde kapitaal. Zo niet is de uitkering
vrijgesteld van belasting (eventuele successierechten
buiten beschouwing gelaten).

De fiscale behandeling hangt af van de individuele
omstandigheden van een klant en kan in de toekomst aan
wijzigingen onderhevig zijn.
Het contract is niet afkoopbaar in geval van periodieke
premiebetaling waarvan de betalingen gedurende minstens de
helft van de duurtijd van de verzekering lopen.
De verzekeringsnemer kan zijn contract volledig afkopen indien
hij over het recht van afkoop beschikt en de nodige formaliteiten
vervult.
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De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de
verzekeringsnemer de afkoopkwijting voor akkoord ondertekent.
Om de afkoopwaarde te bekomen moet de verzekeringsnemer
het bewijs van de laatst betaalde premie inleveren aan de
maatschappij.
De beslissing tot ondertekening van een overeenkomst gebeurt
best op basis van een volledige analyse van alle relevante
documenten met contractuele en precontractuele informatie:
deze Financiële Infofiche Levensverzekeringen, de Algemene
Voorwaarden.

Informatie

Klachtenbehandeling

P&V verzekeringen is aangesloten bij het Garantiefonds voor
financiële diensten. Als P&V verzekeringen failliet zou gaan, bent
u als verzekeringnemer beschermd voor de afkoopwaarde tot
maximaal 100.000 euro voor het geheel van uw tak 21contracten. Meer informatie op de website www.garantiefonds.be
Voor elke klacht in het kader van deze
verzekeringsovereenkomst kan de verzekeringsnemer zich
richten tot:
- In eerste instantie: de dienst Klachtenmanagement van
Vivium Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Brussel,
tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.be
- Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst
Klachtenmanagement: de Ombudsman v/d Verzekeringen
(www.ombudsman.as), de Meeûsplantsoen 35, 1000
Brussel, fax 02.547.59.75. info@ombudsman.as
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke
procedure te starten niet uit.
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