Select+
Schuldsaldoverzekering van Patronale Life
Type levensverzekering

Select+ is een overlijdensverzekering, gekoppeld aan een hypotheeklening. Overlijdensverzekering
met afnemend kapitaal of gelijkblijvend kapitaal (tak 21).

Waarborgen

De Schuldsaldoverzekering heeft tot doel het saldo van een krediet geheel of gedeeltelijk terug te
betalen bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde.
Uitkering bij overlijden: bij overlijden van de verzekerde voorziet de polis in de uitkering van het kapitaal
bij overlijden aan de begunstigde.
-

Het verzekerd kapitaal is in principe gelijk aan het nog af te lossen bedrag van de lening of
aan een percentage hiervan.
Het verzekerd kapitaal bij aanvang van het contract bedraagt minimaal €25.000 en maximaal
10 miljoen euro.
Er zijn geen aanvullende waarborgen.

Een aantal overlijdensoorzaken zijn niet verzekerd, zoals zelfmoord tijdens het eerste jaar, opzettelijke
daden, het plegen van een misdaad. De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene
voorwaarden.
Doelgroep

De levensverzekering richt zich tot particulieren en bedrijfsleiders die zich willen indekken tegen de
financiële gevolgen van hun overlijden.
-

Kosten

De minimum leeftijd bij aanvang van het contract is 18 jaar.
De maximum leeftijd op einddatum van het contract is 80 jaar.
De verzekeringnemer en de verzekerde moeten in België gedomicilieerd zijn.

De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico te verzekeren,
kosten die dienen voor de werking van Patronale Life NV, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten.
Indien u opteert voor een afkoop van uw contract zal een afkoopvergoeding van 5% van de
theoretische afkoopwaarde aangerekend worden. De afkoopvergoeding daalt in de laatste vijf jaar van
de polis met 1% per jaar. De minimum afkoopvergoeding bedraagt € 75 (geïndexeerd in functie van
het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen).
Uw adviseur kan u een offerte bezorgen om de exacte premie, aangepast aan uw persoonlijke situatie,
te kennen.
Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden die u kan verkrijgen via uw
adviseur of op onze website www.patronale-life.be.

Looptijd

De verzekering heeft een vooraf bepaalde looptijd, deze is meestal gelijk aan de looptijd van het
krediet. De verzekering wordt automatisch beëindigd in geval van overlijden van de verzekerde of in
geval van afkoop van het verzekeringscontract door de verzekeringsnemer
-

Premie

De minimum looptijd van het contract is 10 jaar.
De maximum looptijd van het contract is 30 jaar.

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria:
-

De leeftijd van de verzekerde
De hoogte van het verzekerd kapitaal
Of de verzekerde rookt of niet
De levenstandaard van de verzekerde: opleidingsniveau, inkomen, vrijetijdsbesteding
De uitkomst van een medische acceptatie
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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.
Bij het onderschrijven van de polis kunt u kiezen hoe u de premie(s) wenst te betalen. U hebt daarbij
de keuze tussen de volgende opties:
-

Koopsom: in deze optie betaalt u bij aanvang van het verzekeringscontract in één maal de
volledige bijdrage. Daarna bent u geen premies meer verschuldigd.
Constante periodieke premie: in deze optie betaalt u gedurende maximum 2/3 van de totale
duurtijd van het contract ieder jaar dezelfde premie.

Indien u kiest voor constante periodieke premies kunt u kiezen voor een gespreide premiebetaling:
maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks. De premie is vast gedurende de eerste 3 jaar
van de polis. Daarna kan de premie jaarlijks herzien worden.
Voor meer informatie over de segmentatiecriteria, kunt u terecht op de website.
Fiscaliteit

Op een gemiddelde niet-professionele verzekeringnemer, natuurlijke persoon, inwoner van België is
volgende fiscale behandeling van toepassing:
-

-

Premies betaald door een natuurlijke persoon worden onderworpen aan een taks van 2% op
de premie.
De taks wordt verlaagd naar 1,10% voor de tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend
kapitaal, gesloten door natuurlijke personen, die dient voor het waarborgen van de
hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden.
De taks wordt verlaagd naar 0,00% voor de Polissen afgesloten in het kader van
pensioensparen.
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).

Elke situatie is uniek. De fiscale behandeling hangt bijgevolg af van de individuele omstandigheden
van de verzekeringnemer en in de toekomst wijzigen.
Afkoop/opname:

Enkel een volledige afkoop is mogelijk.
-

-

Enkel voor de contracten die betaald werden d.m.v. een koopsom of d.m.v. genivelleerde
premies die betaald worden over een periode die minder dan de helft van de duurtijd van de
polis betreft.
Dit betekent dat de polis ophoudt te bestaan.
Patronale Life NV betaalt u dan de theoretische afkoopwaarde verminderd met een
vergoeding van 5%. De afkoopvergoeding daalt in de laatste vijf jaar van de polis met 1%
per jaar. De minimum afkoopvergoeding is € 75.

Om uw polis af te kopen, stuurt u Patronale Life NV een gedateerde en ondertekende aanvraag. Daarbij
voegt u een kopie van uw identiteitskaart, een rekeningafschrift waarop uw rekeningnummer vermeld
staat en het schriftelijk akkoord van de aanvaardende begunstigde toe. Deze laatste is meestal de
kredietinstelling bij wie u een krediet hebt aangegaan. Uw polis stopt zodra u akkoord gaat met de
betaling van de afkoopwaarde.
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Informatie

De beslissing tot ondertekening van of opening van het bedoelde product gebeurt best op basis van
een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.
Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België valt de eventuele
afkoopwaarde van de overeenkomst onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van
100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Patronale Life NV is aangesloten bij
Garantiefonds (www.garantiefonds.belgium.be), het wettelijk verplichte Belgische systeem.
Voor meer informatie over de Select+ schuldsaldoverzekering wordt verwezen naar de algemene
voorwaarden die op verzoek kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel van Patronale Life NV
en die steeds kunnen worden geraadpleegd op de website of bij uw adviseur.

Klachtenbehandeling

U kunt steeds rechtstreeks contact opnemen met de makelaar die u het product geadviseerd heeft.
Klachten met betrekking tot het Product Select+, de maatschappij en/of de makelaar die u dit product
geadviseerd heeft kunnen gericht worden aan: Per post: Patronale Life NV, Klachtenbeheer,
Bischoffsheimlaan 33 te 1000 Brussel, Per email: klachten@patronale-life.be, Per telefoon: +32 2 511
60 06. Indien u geen adequate oplossing aangereikt krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van
de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (e-mail: info@ombudsman.as), zonder afbreuk
te doen aan de mogelijkheid tot het instellen van een gerechtelijke vordering.

Dit document geeft U essentiële informatie over deze schuldsaldoverzekering. Het is geen reclame. De informatie wil u meer
inzicht geven in de kenmerken van dit product. Wij raden u aan deze informatie te lezen zodat u met kennis van zaken kan
beslissen of u een contract wil aangaan.
Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/01/2018.
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