FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING

Tijdelijke Verzekering Overlijden van Argenta
Assuranties nv
Deze verzekering bestaande uit deze Financiële Infofiche Levensverzekeringen, de Algemene
Voorwaarden, het Persoonlijke Certificaat, de tarieffiche en het Algemeen Reglement der
Verrichtingen, die samen gelezen moeten worden, vormen één geheel.
TYPE LEVENSVERZEKERING
Individuele overlijdensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht met een door Argenta
Assuranties nv (hierna ‘de verzekeraar’) gegarandeerd rendement (tak 21).

WAARBORGEN
Waarborg bij overlijden
Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum wordt het verzekerd kapitaal aan de begunstigde(n)
uitgekeerd.
Sommige risico’s zijn uitgesloten bij het overlijden van de verzekerde. De belangrijkste hiervan zijn:
-

Door zelfdoding tijdens het eerste jaar na het afsluiten van de verzekering

-

Door een opzettelijk door de verzekerde als (mede)dader gepleegde misdaad waarvan de
gevolgen door hem konden worden voorzien

-

Een ongeval met een luchtvaartuig (uitgezonderd reguliere lijn- of chartervluchten met een
niet-militair karakter) waarop de verzekerde inscheepte als passagier of bemanningslid

-

Door actief deel te nemen aan oproer en andere vijandelijkheden

-

Door (burger)oorlog of enig ander gelijkaardig feit

Deze uitsluitingen zijn in detail beschreven in de Algemene Voorwaarden overlijdensverzekering.

DOELGROEP
De verzekering richt zich tot natuurlijke personen die hun nabestaanden willen beschermen tegen de
financiële gevolgen van het overlijden.

KOSTEN
De door de verzekeringnemer te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het
overlijdensrisico te waarborgen, kosten die dienen voor de werking van Argenta Assuranties nv, met
inbegrip van de marketing en distributiekosten.
Fractioneringskosten
Bij een spreiding van de premiebetaling
fractioneringskosten aangerekend:
Fractioneringskost

5 euro

(bijvoorbeeld

naar

maandelijks),

worden

Per premiebetaling is er een kost van 5 euro.

Afkoopkosten
Indien de verzekeringnemer opteert voor een afkoop van zijn contract kunnen volgende eenmalige
kosten worden aangerekend:
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Afkoopkost

De afkoopkost bedraagt 5 % op de afkoopwaarde, lineair
afbouwend met 1 % over de laatste 5 jaar van het contract. Er is
echter steeds een minimum afkoopbedrag van 75 euro,
geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der
consumptieprijzen (basis 1988 = 100).

Bovenstaande cijfers zijn maxima: in sommige gevallen zal u dus minder betalen. Vraag uw
kantoorhouder of kijk op www.argenta .be om meer informatie.
Meer informatie over de kosten staat in de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst beschikbaar
via www.argenta.be of het kantoor. De klant kan een offerte aanvragen om de exacte premie,
aangepast aan zijn persoonlijke situatie te kennen.
De kosten kunnen wijzigen.

LOOPTIJD
De looptijd is vrij te kiezen. De einddatum is op voorhand contractueel vast te leggen. De verzekering
eindigt op de vroegste van de twee volgende data:
o op de einddatum van de verzekeringsovereenkomst;
o op het ogenblik van het overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode.
De verzekeringnemer kan de overeenkomst vervroegd afkopen.

PREMIE
De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover bij het
kantoor of op www.argenta.be. De premie is ook afhankelijk van de uitkomst van een medische
acceptatie.
Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast aan de persoonlijke situatie
van de klant, te kennen.
De premie is niet gewaarborgd en kan door de verzekeraar herzien worden in bepaalde gevallen.
Meer informatie hierover in de Algemene Voorwaarden Overlijdensverzekering.
De frequentie van de premiebetaling kan vrij worden overeengekomen:
o eenmalige koopsom bij onderschrijving van het contract;
o maandelijkse*, driemaandelijkse*, halfjaarlijkse* of jaarlijkse vaste premies gedurende een
gedeelte van de looptijd of de volledige looptijd van het contract;
o jaarlijkse risicopremies gedurende de volledige looptijd van het contract.
* betaling via domiciliëring verplicht
De duur van de premiebetaling is afhankelijk van de wijze van premiebetaling.

FISCALITEIT
De Tijdelijke Verzekering Overlijden kan enkel buiten fiscaliteit worden afgesloten.
De volgende fiscale behandeling is van toepassing op een gemiddelde niet-professionele klant
natuurlijke persoon, inwoner van België:
Op stortingen verricht door een natuurlijke persoon die in België zijn gewone verblijfplaats heeft wordt
een taks van 2 % ingehouden.
Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen. De uitkering wordt bijgevolg niet belast (eventuele
successierechten buiten beschouwing gelaten). Vraag uw kantoorhouder om meer informatie.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een klant en kan in de
toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

AFKOOP
Enkel een volledige afkoop via het kantoor is mogelijk.
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INFORM ATIE
De beslissing tot ondertekening van een overeenkomst gebeurt best op basis van een volledige
analyse van alle relevante documenten met contractuele en precontractuele informatie: deze
Financiële Infofiche Levensverzekeringen, de Algemene Voorwaarden, het Persoonlijke Certificaat, de
tarieffiche, en het Algemeen Reglement der Verrichtingen.
Voor meer informatie verwijzen we naar de algemene voorwaarden die kosteloos beschikbaar zijn op
www.argenta.be en bij uw kantoorhouder..
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. Meer informatie op de website
www.garantiefonds.be.

KLACHTENBEHANDELING
Eventuele klachten kunnen, na mogelijke bespreking op het Argenta-kantoor, gericht worden aan:
Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, fax 03
285 55 28, e-mail klachtenbeheer@argenta.be. Telefonische klachten moeten schriftelijk worden
bevestigd (per fax, e-mail of gewone brief). Is de klant van oordeel dat zijn klacht niet of onvoldoende
werd beantwoord door het Klachtenbeheer van Argenta Assuranties? Dan kan hij zich richten tot:
Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547
59 75, e-mail info@ombudsman.as. De klant behoudt ook altijd het recht om een gerechtelijke
procedure in te leiden.

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 20
november 2017.

Argenta Assuranties nv, een verzekeringsonderneming met een vergunning om in België levensverzekeringen aan te
bieden, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, BTW BE/KBO 0404.456.148, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel, onder het nummer 0858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.
Onderneming toegelaten onder het codenummer 0858 om de verzekeringsverrichtingen van takken 8, 13 en 17 uit te
oefenen.
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