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Type 
levensverzekering 

Short Term Cover is een overlijdensverzekering gekoppeld aan een kortlopend krediet (Lening 

Op Afbetaling). Het betreft een overlijdensverzekering met vrije keuze tussen afnemend kapitaal 

of gelijkblijvend kapitaal (Tak 21). 

Waarborgen De verzekering heeft tot doel het saldo van uw persoonlijke lening op korte termijn geheel of 

gedeeltelijk terug te betalen bij vroegtijdig overlijden van de Verzekerde en uw gezin te 

beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. 

Uitkering bij overlijden: bij overlijden van de Verzekerde voorziet de polis in de uitkering van het 

kapitaal 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 minimum verzekerd kapitaal bij aanvang van de Overeenkomst is € 1.000. 

• Het maximum verzekerd kapitaal bedraagt € 75.000. 

• De klant kan de waarborg uitbreiden en zich eveneens indekken tegen plots 

inkomensverlies door volledige en blijvende invaliditeit.  

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.  

Medische acceptatie. De Verzekerde verklaart bij onderschrijving: 

• In goede gezondheid te verkeren en geen medische behandeling te volgen.  

• Arbeidsgeschikt te zijn en niet te lijden aan een ziekte, gebrek of invaliditeit.  

• Gedurende de laatste 3 jaar geen medische behandeling van minimum 3 weken te 

hebben ondergaan. 

• Niet langer dan 30 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt te zijn geweest. 

De Verzekerde waarborg treedt in werking na ontvangst van de premie en het door de 

Verzekeringnemer ondertekende Overeenkomst. 

Doelgroep De levensverzekering richt zich voornamelijk tot particulieren die zich willen indekken tegen de 

financiële gevolgen van hun overlijden. Short Term Cover biedt een financiële bescherming in 

geval van overlijden en vermijdt de overdracht van de schulden aan de nabestaanden.  

• De minimumleeftijd bij aanvang van de Overeenkomst is 18 jaar.  

• De maximumleeftijd op einddatum van de Overeenkomst is 75 jaar voor de 

hoofdverzekering en 60 jaar voor de aanvullende waarborg.  

• De maximumleeftijd bij onderschrijving is 70 jaar voor de hoofdverzekering en 50 

jaar voor de aanvullende waarborg. 

• De Verzekeringnemer en de Verzekerde moeten in België gedomicilieerd zijn. 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers. 

Kosten 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 Overeenkomst zal een afkoopvergoeding van 5% van 

de theoretische afkoopwaarde aangerekend worden. De afkoopvergoeding daalt in de laatste vijf 

jaar van uw Overeenkomst met 1% per jaar. De minimum afkoopvergoeding bedraagt € 75 

(geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen).  

Uw makelaar 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 

makelaar 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 de Overeenkomst door de Verzekeringnemer.  

• De minimum looptijd van de Overeenkomst is 6 maanden.  

• De maximum looptijd van de Overeenkomst is 12 jaar. 

http://www.patronale-life.be/
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Premie De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria:  

• De leeftijd van de Verzekerde. 

• De hoogte van het verzekerd kapitaal. 

• De uitkomst van een medische acceptatie. 

De polis kan enkel onderschreven worden door het betalen van een eenmalige koopsom. U 

betaalt bij aanvang van de Overeenkomst in één keer de volledige premie. Daarna bent u geen 

premies meer verschuldigd.  

Voor meer informatie over de segmentatiecriteria, kunt u terecht op de website. 

 

Fiscaliteit • Short Term Cover is een niet-fiscaal product. Er is geen fiscaal voordeel mogelijk 

op de premies, in het kader van de aftrek enige woning, het pensioensparen of het 

langetermijnsparen. 

• De uitkering is vrijgesteld van belasting (behoudens eventuele successierechten). 

• Premies betaald door een natuurlijke persoon worden onderworpen aan een taks 

van 2%. Voor een rechtspersoon is dit 4,4%. 

• De fiscale behandeling van deze Overeenkomst hangt af van uw individuele situatie 

en kan in de toekomst wijzigen. 

Afkoop/opname • Enkel een volledige afkoop is mogelijk.  

• Een volledige afkoop maakt een einde aan de Overeenkomst.  

• Patronale Life NV betaalt u in het geval van een volledige afkoop 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 (geïndexeerd).  

Om de afkoop van de Overeenkomst aan te vragen, stuurt u een ondertekende en gedateerde 

brief naar de Verzekeraar, samen met een kopie van uw identiteitskaart en een kopie van uw 

bankkaart of een rekeningafschrift waarop uw rekeningnummer vermeld staat en, in voorkomend 

geval, het schriftelijk akkoord van de Aanvaardende Begunstigde. Deze laatste is meestal de 

kredietinstelling bij wie u een krediet hebt aangegaan. Uw Overeenkomst stopt zodra u akkoord 

gaat met de betaling van de afkoopwaarde. 

Informatie De beslissing tot onderschrijving van het bedoelde product gebeurt best op basis van een 

volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.  

Voor meer informatie over de Short Term Cover 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 makelaar. 

Een offerte kunt u verkrijgen via uw makelaar. Dit product geeft geen recht op winstdeling. 

Het is niet verplicht deze Overeenkomst te onderschrijven in combinatie met een 

kredietovereenkomst. Deze Overeenkomst biedt u een financiële bescherming in geval van 

overlijden van de Verzekerde en vermijdt de overdracht van de schulden aan zijn nabestaanden. 

Klachtenbehandeling U kan steeds rechtstreeks contact opnemen met de makelaar die u het product geadviseerd 

heeft. Klachten met betrekking tot het product Short Term Cover, 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 overlijdensverzekering. Het is geen reclame. De informatie wil u meer inzicht geven in de kenmerken van 

dit product. Het is verplicht deze informatie te lezen zodat u met kennis van zaken kan beslissen of u een overeenkomst wil aangaan. 

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/06/2020. 


