Informatiefiche Uitvaartplan
1.

Grondbegrippen
Het Uitvaartplan is een levenslange overlijdensverzekering met vast kapitaal waarbij North Europe Life Belgium zich verbindt om, tegen ontvangst van één
of meerdere verzekeringspremies, een in de bijzondere voorwaarden gedefinieerd kapitaal aan de begunstigde(n) uit te keren, dat bij overlijden van de
verzekerde zal worden aangewend voor de kosten van de begrafenis of crematie.
Het verzekerd kapitaal wordt door de verzekeringsnemer vrij bepaald (met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 12.000 euro).
Het Uitvaartplan richt zich tot vooruitziende mensen die hun dierbaren financiële zorgen willen besparen door de kosten van hun uitvaart op voorhand te
dekken. Deze verzekering zorgt ervoor dat de begunstigde(n) bij overlijden een bedrag uitgekeerd krijgt dat dient om de kosten van de begrafenis of
crematie te dekken.

2.

Acceptatiecriteria
Het Uitvaartplan kan onderschreven worden door personen die minimum 18 jaar zijn, op voorwaarde dat de verzekerde de leeftijd van 80 jaar niet
overschreden heeft bij aanvang van de polis.
Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaringen van de verzekerde, en kan hij bijkomende medische
vragenlijsten en/of onderzoeken vereisen.

3.

Waarborgen
Het Uitvaartplan voorziet in een betaling van een vast kapitaal zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden, zoals gekozen door de verzekeringsnemer
op het ogenblik van de aanvang van de polis. Daarbij kan de verzekeringsnemer bij het onderschrijven van de Polis kiezen voor een jaarlijkse indexering van
het verzekerd kapitaal met 2%, 3% of 4% (met een absoluut maximum van 12.000 euro).
De verzekeraar zal niet tussenkomen in geval van overlijden tijdens de wachttermijn van 90 dagen welke begint aanvang neemt op de datum van inwerkingtreding. Deze wachttermijn is niet van toepassing in geval van overlijden ingevolge een ongeval.
Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord
binnen de 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering.
De volledige lijst van uitgesloten risico’s staat beschreven in de Algemene Voorwaarden van het Uitvaartplan.
Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij eveneens weigeren om tussen te komen indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd door de
verzekerde bij het onderschrijven van de polis, niet in overeenstemming blijkt te zijn met de gezondheidssituatie op dat ogenblik.

4.

Begunstigden
De begunstigde van het Uitvaartplan wordt volledig vrij gekozen door de verzekeringsnemer. Bij het overlijden van de verzekerde zal North Europe Life
Belgium het door de verzekeringsnemer gekozen verzekerde bedrag aan deze begunstigde uitkeren, zodat deze de kosten van de uitvaart kan betalen.
Het is tevens perfect mogelijk om een begrafenisonderneming aan te duiden als begunstigde. Het verzekerd kapitaal zal dan rechtstreeks aan de
begrafenisonderneming worden overgemaakt.

5.

Duurtijd
Het Uitvaartplan wordt in principe afgesloten voor een onbepaalde duur.
De polis zal echter beëindigd worden in de volgende situaties:
bij overlijden van de verzekerde;
bij opzegging van het Uitvaarplan;
bij gehele afkoop van het Uitvaartplan.
Het Uitvaartplan kan, zonder kosten en met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving, worden opgezegd, binnen de 30 dagen na aanvang
van de polis (“bedenktijd”). In dat geval zal de eventueel reeds betaalde premie integraal worden terugbetaald.
Deze verzekeringspolis kan tevens op elk ogenblik opgezegd worden op eenvoudig verzoek. Aanvragen tot opzegging dienen schriftelijk, gedateerd en
ondertekend gericht te worden aan North Europe Life Belgium, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel. In dat geval zal de eventuele afkoopwaarde – berekend
overeenkomstig de Algemene Voorwaarden – worden terugbetaald.

6.

Premies
Het premiebedrag is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, van de gekozen duur van premiebetaling en van het gekozen verzekerd kapitaal.
De Verzekeringsnemer heeft de keuze tussen een eenmalige premie of kan ervoor kiezen om de premies te spreiden over meerdere jaren. De premies zijn
gewaarborgde premies die ongewijzigd blijven gedurende de volledige looptijd van de polis (buiten het geval van indexatie gekozen door de
verzekeringsnemer).
De spreiding van betaling van de premiebijdragen gebeurt naar de keuze van de verzekeringsnemer, in zoverre elke transactie minimum 20 euro bedraagt.
North Europe Life Belgium zal de verzekeringsnemer om een SEPA domiciliatiemandaat verzoeken voor de betaling van maandelijkse of trimestriële
premiebijdragen.
De premies zijn vooraf betaalbaar, op de voorziene vervaldagen, samen met de toepasselijke taksen.
Iedere premie is in haar geheel verschuldigd op haar vervaldag. Een gedeeltelijke betaling van een premie wordt beschouwd als een onbetaalde premie.
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De betaling van de premies is in principe facultatief. Echter, indien de Verzekeringsnemer de betaling van de premies niet meer uitvoert of de premies niet
meer in hun geheel betaalt, zullen wij hem per aangetekende brief waarschuwen van de gevolgen die daaruit voorvloeien. Het Uitvaartplan zal zodoende
opgezegd worden of, in voorkomend geval, onderhevig zijn aan een vermindering van onze prestaties 30 dagen na het verzenden van deze brief.
Alle toepasselijke of van toepassing zijnde tarieven, met uitsluiting van de eventuele bijpremies, werden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
7.

Kosten
 Een forfaitaire kost van 10 euro zal worden aangerekend bij elke vervaldag van de premie overlijden.
 Indien de Verzekeringsnemer geopteerd heeft voor periodieke premiebetalingen zullen er bovendien de volgende fractioneringskosten worden
toegepast:
4% voor maandelijkse premies
3% voor trimestriële premies
2% voor semestriële premies
 Elke premie is onderworpen aan een premietaks van 2%.

8.

Fiscaliteit
De fiscale behandeling van het Uitvaartplan hangt af van de persoonlijke situatie van de verzekeringsnemer.
Al naargelang de keuze van de verzekeringsnemer, kunnen de premies van het Uitvaartplan onder bepaalde voorwaarden recht geven op een
belastingvermindering van 30% (het fiscaal plafond onder de rubriek langetermijnsparen bedraagt 2.260 euro voor het inkomstenjaar 2015).
De uitbetaling van het overlijdenskapitaal kan, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde, onderworpen zijn aan successierechten.
Dit fiscale luik is gebaseerd op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen ten aanzien van een natuurlijk persoon woonachtig te België, en de officieel
beschikbare informatie op datum van opmaak van dit document. Het fiscaal kader kan wijzigen in de toekomst.

9.

Praktische info

In geval van overlijden
Indien er zich een overlijden voordoet, kan de verzekerde contact opnemen met zijn verzekeringstussenpersoon, of rechtstreeks met de
verzekeringsmaatschappij North Europe Life Belgium.

In geval van een klacht of voor verdere inlichtingen
U kan rechtstreeks contact opnemen met :
o
uw verzekeringstussenpersoon
o
de Beobank klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via e-mail naar contactinfo@beobank.be
o
de klantendienst van North Europe Life Belgium, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel of via e-mail naar nelb-info@nelb.be
Klachten kunnen ook gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, per telefoon 02/547.58.71, via
fax 02/547.59.75 of via e-mail naar info@ombudsman.as

Verzekeraar
North Europe Life Belgium verzekeringsonderneming geregistreerd onder NBB nr. 0956 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel :
Pleinlaan 11 te 1050 Brussel (tel. 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01) - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN : BE31 9540 1981 8155, BIC : CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen
o
Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel.
o
Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

10. Aandachtspunten

Het onderschrijven van deze verzekering is volledig vrijblijvend.

Elke beslissing die leidt tot de onderschrijving van het Uitvaartplan dient gebaseerd te zijn op het overlopen en nazicht van alle precontractuele
documenten en informatie.

Deze informatiefiche is, overeenkomstig de vigerende wetgeving, niet voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

Deze informatiefiche is beschikbaar via de websites www.nelb.be, www.beobank.be of via de verzekeringstussenpersoon. Ze kan steeds gewijzigd
worden door de verzekeraar.
11. Versiedatum van deze informatiefiche
30 maart 2015
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