Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering naar
Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv.
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Financiële rust voor
uw partner en
uw nabestaanden

Een lening, bijvoorbeeld om te kopen, bouwen of verbouwen, heeft gedurende lange tijd
een impact op uw gezinsbudget. Het is dan ook belangrijk dat u bij het aangaan van een
lening even stilstaat bij mogelijke tegenslagen, zoals een overlijden. Als u sterft voordat
de lening volledig terugbetaald is, moeten uw partner of uw nabestaanden de lening
alleen verder aflossen. En dat weegt vaak zwaar op hun budget.
Met de schuldsaldoverzekering van Argenta beschermt u uw nabestaanden voor het
geval u vroegtijdig overlijdt. Argenta betaalt de openstaande schuld van de lening dan
volledig of gedeeltelijk terug. Zo beschermt u wie u dierbaar is.

Waarvoor beschermt een schuldsaldoverzekering?
Een schuldsaldoverzekering biedt financiële bescherming voor uw partner en uw nabestaanden
als u overlijdt. Argenta betaalt dan het verzekerde bedrag uit. Uw nabestaanden moeten het
verzekerde bedrag hierdoor niet terugbetalen aan de kredietverlener.*
Het gaat om een levensverzekering met een zuivere, afbouwende waarborg overlijden. Dit
betekent dat er enkel een waarborg wordt uitgekeerd als u als verzekerde overlijdt voor het
einde van uw polis. Gebeurt dat niet en loopt uw contract af, dan wordt er bij leven dus geen
kapitaal uitgekeerd en loopt de overlijdensverzekering af. Bij het begin van uw contract bent u
dus voor een hoger bedrag verzekerd dan op het einde. Dat is logisch omdat uw verzekering
mee-evolueert met het uitstaande kapitaal van uw lening.

*U kunt ook een schuldsaldoverzekering afsluiten met een zuivere, afbouwende waarborg overlijden
die niet noodzakelijk verbonden is aan een krediet. In dat geval wordt een verzekerd bedrag
uitgekeerd aan uw nabestaanden indien u overlijdt voor het einde van de polis.
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Welk fiscaal stelsel kunt u kiezen?
U kunt uw premies op verschillende manieren inbrengen in uw belastingaangifte: via
pensioensparen, aftrek eigen woning of langetermijnsparen. En dit afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. U kunt er echter ook voor kiezen om uw premies niét in te brengen. Elk
fiscaal stelsel heeft zijn eigen voorwaarden wat betreft het maximum in te brengen bedrag, de
begunstigingsclausules, de fiscale behandeling na overlijden …

Wat gebeurt er als u overlijdt?
Overlijdt u tijdens de looptijd van uw schuldsaldoverzekering, dan wordt de waarborg overlijden
uitbetaald aan de begunstigde die u hebt aangeduid en eindigt het contract. Uw begunstigde
moet in functie van het gekozen fiscale stelsel en het uitgekeerde verzekerde bedrag mogelijk
nog belastingen betalen.

Wanneer komt de schuldsaldoverzekering niet tussen?
In sommige gevallen is uw overlijden niet verzekerd. De belangrijkste daarvan zijn:
Wanneer u overlijdt:
door zelfdoding tijdens het eerste jaar na het afsluiten van uw verzekering;
door actief deel te nemen aan oproer of vijandelijkheden;
door oorlog of enig gelijkaardig feit en burgeroorlog;
door een ongeval waarbij u verkeert in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of
gelijkaardige intoxicatie voortvloeiend uit het gebruik van drugs of hallucinerende middelen;
door een ongeval tijdens de deelname aan snelheidswedstrijden.
Meer informatie over alle waarborgen en uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Leent u met twee?
Dan kunt u kiezen voor een schuldsaldoverzekering op twee hoofden: met één polis verzekert u zo
het risico op een vroegtijdig overlijden van één van de twee verzekerden. Er zijn in dat geval dus
twee verzekeringnemers en twee verzekerden. Overlijdt één van beiden, dan wordt het verzekerde
bedrag uitgekeerd en stopt het contract.
Daarnaast kunt u binnen zo’n polis ook kiezen voor een aanvullende waarborg voor het geval dat
beide verzekeringnemers ofwel samen ofwel binnen een tijdspanne van 12 maanden overlijden.
Er wordt dan een extra waarborg uitgekeerd aan de nabestaanden.
Let op, de schuldsaldoverzekering op twee hoofden kunt u alleen buiten fiscaliteit onderschrijven.

Technische kenmerken
Schuldsaldoverzekering

Type verzekering

De schuldsaldoverzekering is een tak 21-overlijdensverzekering aangeboden door Argenta Assuranties nv.

Doelgroep

De schuldsaldoverzekering richt zich tot natuurlijke personen die hun nabestaanden willen beschermen tegen
de financiële gevolgen van een lopend krediet bij een overlijden.

Risico’s

Faillissementsrisico: bij faling of wanbetaling van Argenta Assuranties nv loopt u het risico dat u het kapitaal
niet of niet volledig terugkrijgt op de einddatum, afkoopdatum of datum van overlijden van de verzekeringnemer
(zie verder onder ‘Bijzonder beschermingsfonds’).

Bijzonder
beschermingsfonds

Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Als Argenta Assuranties
nv failliet zou gaan, bent u als verzekeringnemer beschermd voor de afkoopwaarde tot maximaal 100.000 euro
voor het geheel van uw tak 21-contracten.

Solidariteitsmechanisme

Dient de schuldsaldoverzekering als waarborg voor een hypothecair krediet voor de enige en eigen woning?
Dan kan de verzekeraar bij een verhoogd gezondheidsrisico een bijpremie aanrekenen. Er bestaat hiervoor een
bijzonder solidariteitsmechanisme. Is de medische bijpremie hoger dan 75 % van uw basispremie? Dan kunt u
een tweede mening vragen bij het Opvolgingsbureau. Is de medische bijpremie hoger dan 125 %? Dan wordt
het surplus ten laste genomen door de Compensatiekas. De verzekeraar richt zich zelf rechtstreeks tot de
Compensatiekas om dit bedrag terug te vorderen. U betaalt voor de medische bijpremie dus zelf nooit meer dan
125 % van de basispremie.

Premie

U bent een premie verschuldigd die afhangt van het verzekerde kapitaal, een aantal medische (bijvoorbeeld
vooraf bestaande medische aandoeningen) en niet-medische (bijvoorbeeld beroepsactiviteiten en
vrijetijdsbesteding) factoren en het gekozen waarborgpercentage.
Een overzicht van de gehanteerde criteria in het kader van de segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering
en/of omvang van de dekking vindt u op www.argenta.be

Verzekeringstaks

U betaalt een taks van 2 % op de premie als u een in België gedomicilieerd natuurlijk persoon bent. De
taks bedraagt 1,1 % als de schuldsaldoverzekering dient om een door de verzekeringnemer aangegane
hypothecaire lening te verzekeren of opnieuw samen te stellen. De hypothecaire lening moet dienen om
een onroerend goed te verwerven of te behouden. Stortingen binnen het fiscale regime pensioensparen zijn
vrijgesteld van de verzekeringstaks.

Afkoop

U kunt uw contract op elk moment volledig of gedeeltelijk afkopen. U betaalt bij elke afkoop een uitstapkost
van 5 % op de afkoopwaarde, lineair afbouwend met 1 % over de laatste 5 jaar van het contract. U betaalt altijd
een minimum van 75 euro (geïndexeerd ). Hebt u de premies fiscaal ingebracht, dan betaalt u ook een fiscale
boete.

Duurtijd

De looptijd is vrij te kiezen. De einddatum wordt op voorhand contractueel vastgelegd.

Wilt u een persoonlijk voorstel? Neem dan contact op met uw Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel en een
premieberekening voor u op. En dat helemaal gratis.
Als u klachten hebt, kunt u die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken. U kunt ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, fax 03 285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be. Telefonische klachten moet u schriftelijk
bevestigen per fax, e-mail of brief. Vindt u dat Argenta Assuranties nv uw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kunt u zich richten
tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as. U
hebt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Dit publicitair document bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen,
beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vindt u in uw contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden en financiële
infofiche vindt u kosteloos onder het tabblad belangrijke informatie of bij uw kantoorhouder. Lees voordat u intekent het verzekeringsvoorstel en
de contractvoorwaarden aandachtig door.
v.u.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53,
KBO-nummer 0404.456.148, RPR Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de takken
02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.
De informatie in dit document is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 januari 2017.
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