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Fork Huurwaarborg 
 

Type Levensverzekering 

Kapitalisatiecontract Tak 26, onderworpen aan het Belgisch recht, waarbinnen individuele Fork Bon “Huurwaarborg” voor een 
periode van 9 jaar wordt afgesloten.  

Waarborgen 

De Maatschappij keert het voorziene kapitaal, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten, uit op de gekozen vervaldag. 

Doelgroep 

De Fork Huurwaarborg richt zich tot de voorzichtige belegger. De belegger kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn. 

Rendement 

• Gewaarborgde intresten: De intrest is gewaarborgd voor de hele duur van de Fork Bon en wordt gekapitaliseerd tot op 
eindvervaldag. Zie www.patronale-life.be voor de meest recente intrestvoeten. 

• Winstdeelname: Niet van Toepassing 

Rendement uit verleden 

Rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. 

Risicofactoren 

De Maatschappij waarborgt zowel het kapitaal als de intresten.  
De tak 26 – levensverzekering kan bepaalde risico’s inhouden: 

- Op vervroegde afkopen kan een financiële correctie worden toegepast. In dat geval wordt minder terugbetaald dan de 
gestorte premies; 

- Op vervroegde afkopen kan ook een afkoopvergoeding van toepassing zijn. 

Kosten  

Administratiekosten: Op intekeningen kunnen administratiekosten van toepassing zijn die gelden voor het betreffende Contract 
Beheerskost: Niet van toepassing 
Conjuncturele vergoeding: niet van toepassing 
Afkoopkost: niet van toepassing 

Looptijd 

Het contract heeft een looptijd van 9 jaar en eindigt op de datum voorzien in de Bijzondere Voorwaarden.  

Toetreding/inschrijving 

De premie bestaat steeds uit een eenmalige koopsom. De storting, na afhouding van eventuele taksen en kosten, wordt dagelijks 
gekapitaliseerd door toevoeging van de intrest die vermeld staat op het Fork Huurwaarborg Certificaat. Intekenen kan uitsluitend 
door middel van ondertekening van een “Fork Huurwaarborg” Contract en door storting van de premie op rekeningnummer BE05 
7330 1720 2675. De vereiste documenten dienen in het bezit te zijn van de Maatschappij voor de storting van de premie. 

Fiscaliteit 

Er is geen een premietaks verschuldigd en de betaalde premies geven evenmin recht op een fiscaal voordeel. 
Roerende voorheffing wordt afgehouden op de effectief ontvangen intrest op eindvervaldag of afkoopdatum.  
Eventuele andere belastingen en taksen zijn ten laste van de Verzekeringsnemer. 

Afkopen 

Gedeeltelijke afkopen: Niet mogelijk 
Periodieke opnames: Niet mogelijk 
Volledige afkoop: De Verzekeringsnemer kan steeds de volledige afkoop vragen van de Fork Huurwaarborg aan de hand van een 
afkoopformulier dat bij zijn Makelaar of bij de Maatschappij verkregen kan worden. Dit document dient getekend en gedateerd te 
worden door de verhuurder(s) en Verzekeringsnemer(s). Het afkoopdocument dient vergezeld te worden van het originele contract 
en het document vrijgave Fork Huurwaarborg dat door alle partijen ondertekend dient te worden. 

Wijzigingen 

De voorwaarden en modaliteiten van de Financiële Infofiche kunnen steeds worden aangepast door Patronale Life NV met 
inachtneming van de wettelijke bepalingen van het KB van 14 nov. 2003 m.b.t. de levensverzekeringsactiviteit. 

Belastingen 

Alle heffingen, taksen of belastingen die van toepassing kunnen zijn zullen door Patronale Life NV uitsluitend ten laste worden 
gelegd van de Verzekeringsnemer. 

   Geldig  31/12/2017 met en tot 

http://www.patronale-life.be/
http://www.patronale-life.be/
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Informatie  

De Algemene Voorwaarden, het Beheersreglement en de Financiële Infofiche zijn beschikbaar op www.patronale-life.be, of kunnen 
op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Patronale Life NV, Belliardstraat 3, 1040 Brussel, info@patronale-life.be. Deze 
documenten behoren tot de precontractuele informatie en dienen aandachtig te worden gelezen door de verzekeringnemer alvorens 
het product te onderschrijven. 
 
Eventuele klachten kunnen gericht worden aan: Patronale Life NV, Klachtenbeheer, Belliardstraat 3 te 1040 Brussel (e-mail: 
klachten@patronale-life.be). Indien de verzekeringnemer vervolgens geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich wenden 
tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (e-mail: info@ombudsman.as) 
 
Patronale Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 3, 
ingeschreven bij de KBO onder nummer 0403.288.089 RPR Brussel en toegelaten door de Nationale Bank van België onder code 
1642 voor de takken 21, 23 en 26. 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te :  Op :  

 
 
 
 
 

   

   
Handtekening eerste (of enige) verzekeringsnemer  Handtekening tweede verzekeringsnemer  

(indien van toepassing) 
Voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd  Voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd 
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