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Infofiche overlijdensverzekering  
 

 

Verzekering Lening op Afbetaling van AG Insurance 

 
Deze infofiche overlijdensverzekering beschrijft de voorwaarden van het product, die van toepassing zijn vanaf 01/01/2018. 

Type levensverzekering 
 

Overlijdensverzekering (tak 21). 

Waarborgen 
 

Hoofdwaarborg:  

De "Verzekering Lening op Afbetaling" is verbonden aan een lening op afbetaling en dient om het saldo van de lening volledig terug te betalen in 
geval van voortijdig overlijden van de verzekerde. Het verzekerde kapitaal daalt in de loop van het contract, in verhouding met de uitstaande 
schuld van de lening.  

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de uitsluitingen:  

- Overlijden ten gevolge van zelfmoord gepleegd binnen het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding 

- Overlijden ten gevolge van oorlog of burgeroorlog 

- Overlijden ten gevolge van de opzettelijke daad van de verzekerde of van een belanghebbende bij de uitkering of op zijn aansporing 

Aanvullende waarborg:  

De "Verzekering Lening op Afbetaling" voorziet in de ten laste neming van de maandelijkse aflossingen van de lening en van de bijbehorende 
verzekeringsbijdragen in geval van volledige invaliditeit, tijdelijke of blijvende, van minstens 66 % van de verzekerde, als gevolg van een ongeval 
of een ziekte, van zodra de eigen risicotermijn van 90 dagen is verstreken en dit tot het einde van de periode van volledige invaliditeit en op 
voorwaarde dat de verzekering nog van kracht is. 

In de algemene voorwaarden vindt u meer informatie. 

Doelgroep 
 

Dit verzekeringsproduct is bedoeld voor natuurlijke personen die een som geld willen lenen en hiertoe een lening op afbetaling afsluiten (met of 
zonder voorwerp), op voorwaarde dat deze laatste volledig is terugbetaald vóór hun 65e verjaardag. 

Kosten 
 

De premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdens- en het volledige invaliditeitsrisico te waarborgen, kosten die dienen voor de werking 
van AG Insurance. 

Als u kiest voor een afkoop van uw contract, zijn dit de kosten die u kunnen aangerekend worden: 

Afkoopkosten Tussen 0 % 
en 5 % 

De afkoopkosten bedragen maximaal 5 %, dit percentage daalt ieder jaar met 
1 % gedurende de laatste 5 jaar van de verzekering. 
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Looptijd  
 

De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van de lening op afbetaling. De verzekering wordt automatisch beëindigd in geval van 
overlijden van de verzekerde of in geval van afkoop van het contract vóór de einddatum. 

De lening op afbetaling heeft een looptijd van minimaal 24 maanden en maximaal 120 maanden. 

 

Premie 
 

De premie stemt overeen met een bijdrage, in de vorm van een eenmalig bedrag dat in één keer wordt betaald, bepaald op basis van het bedrag, 
de rentevoet en de duur van de lening. De premie dekt de volledige terugbetalingstermijn van de lening.  

Fiscaliteit 
 

Op basis van de fiscale wetgeving in België, momenteel van toepassing: 

- Een taks van 4,4 % wordt ingehouden op de betaalde premies.  

- Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen. De prestatie wordt dus niet belast (los van de eventuele successierechten).  

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen. Meer informatie bij bpost bank of bij AG 
Insurance. 

Afkoop/Opname: 
 

De nemer kan zijn contract volledig afkopen indien hij de nodige formaliteiten vervult. 

Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. 

Als de nemer zijn contract wil afkopen, moet hij dit schriftelijk aanvragen bij de verzekeraar. De afkoop gaat in op de datum waarop de nemer de 
kwitantie voor de afkoop of een gelijkwaardig document heeft ondertekend voor akkoord. Vanaf dat ogenblik is de verzekerde niet meer gedekt. 

Informatie 
 

De beslissing om het product te onderschrijven, gebeurt best op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele 
of precontractuele informatie. 

Meer informatie over deze verzekering vindt u in de algemene voorwaarden van het contract die u op verzoek gratis kan krijgen op de zetel van 
AG Insurance en te allen tijde kan consulteren op de website www.bpostbank.be of bij bpost bank. 

Klachtenbehandeling 
 

Met al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw tussenpersoon. 

Klachten kunt u indienen bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2 in 1000 Brussel of via e-mail (quality@bpostbanque.be) of bij 
AG Insurance nv, dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 in 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 
02/664.02.00). 

Als de oplossing die bpost bank of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de 
Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûsplantsoen 35 in 1000 Brussel, www.ombudsman.as. 
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