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Prosperity Protection - Aviza Insurance - Securex Leven VOV

Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen 
(niet sparen en beleggen) 

Financiële infofiche
Levensverzekering

Hoofdwaarborg overlijden
Ingeval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval tijdens 
de looptijd van het contract, keert Securex Leven VOV een vastgesteld 
kapitaal uit aan een vooraf aangeduide begunstigde.

• Bij een tijdelijke verzekering is dit kapitaal gelijk aan een vast bedrag.
• Bij een schuldsaldoverzekering neemt het kapitaal af tijdens de loop
van het contract, proportioneel met de uitstaande schuld van de lening.

Het verzekerd kapitaal is vrij te bepalen door de verzekeringnemer maar 
bedraagt minimaal  € 500.000 en maximaal € 10.000.000 (voor kapitalen 
vanaf € 10.000.000, individueel te bevragen bij de maatschappij)

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van uitsluitingen met 
betrekking tot de hoofdwaarborg:

Prosperity Protection is een overlijdensverzekering van tak 21 Type levensverzekering

Waarborgen 

• Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door het
opzettelijke feit van de verzekeringnemer of van één van zijn
begunstigden, of op aanstoken van hen is niet gedekt.
• De verzekering dekt niet de zelfmoord van de verzekerde die
overkomt minder dan een jaar na de inwerkingtreding van het
contract.

Voor meer informatie, raadpleeg de algemene en bijzondere 
voorwaarden. 
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Dit verzekeringsproduct is  is bedoeld voor natuurlijke en
rechtspersonen die zich wensen in te dekken tegen de
financiële gevolgen van het overlijden van de verzekerde: 

Doelgroep

Kosten De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het 
overlijdensrisico te waarborgen, kosten die dienen voor de werking van 
Securex Leven VOV, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. 

Looptijd De looptijd van de verzekering hangt af van het in leven zijn van de 
verzekerde. 
Minimale duurtijd: 1 jaar 
Onderschrijvingsleeftijd tussen 18 en 84 jaar
Maximale eindleeftijd : 85 jaar
De verzekeringnemer kan onder bepaalde voorwaarden voortijdig afkopen. 

* Dit percentage neemt tijdens de laatste 5 jaar af met 1% per jaar.

Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden van 
de overeenkomst beschikbaar op de zetel van Aviza Insurance,  via 
www.aviza.be of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Afnemende afkoopvergoeding 
berekend op de theoretische 
afkoopwaarde en met een 
minima van € 75.
Dit bedrag wordt geïndexeerd 
volgens de index van de 
consumptieprijzen 
(referentie-index: 01/06/2018)

Afkoopkosten   5 %*  

Dit bedrag wordt geïndexeerd 
volgens de index van de 
consumptieprijzen 
(referentie-index: 01/06/2018)

Reductiekosten € 75

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

• Als aanvulling op de sociale zekerheid en financiële
bescherming van nabestaanden;
• Als bescherming van de vennootschap of een derde tegen het
overlijden van een bedrijfsleider, al dan niet gekoppeld aan een
investeringskrediet.
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De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor 
meer informatie hierover, kunt u terecht op www.aviza.be. 

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast 
aan de persoonlijke situatie van de verzekeringnemer, te kennen.

De gehanteerde tarieven voor de berekening van de risicopremies zijn 
deze die de verzekeringsonderneming bij de Nationale Bank van België 
(NBB) heeft neergelegd. Securex Leven VOV behoudt zich het recht om 
de tarieven voor de berekening van de risicopremies, zij het met 
inachtneming van de eventuele dwingende beperkingen terzake, om 
gegronde redenen en op een redelijke en proportionele wijze, te verhogen 
in het kader van een algemene herziening ervan voor de categorie 
verzekeringen waartoe de overeenkomst behoort.

De premie wordt betaald in één keer of in meerdere keren, gespreid over 
meerdere jaren, naar keuze van de verzekeringnemer.  

Dankzij de formule “High Security ”, zijnde HS 60, HS 90, HS 120 kan een 
deel van de premie voorgefinancierd worden, wat meer zekerheid en 
gemoedsrust biedt gedurende de meest kritische periode van de 
hypothecaire lening.

Premie 

Fiscaliteit De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde 
niet-professionele cliënt natuurlijke persoon, inwoner van België, tenzij 
anders vermeld:

Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale 
verblijfplaats in België wordt een taks van 2% ingehouden. 
De taks wordt verminderd tot 1,10% voor tijdelijke 
overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal, aangegaan door 
natuurlijke personen, die dienen voor het waarborgen van een 
hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden. 
Er is geen taks van toepassing indien het contract wordt aangegaan in het 
kader van het pensioensparen of vrij aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen.
Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract 
is aangegaan door een rechtspersoon.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een fiscaal voordeel op de 
stortingen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een 
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belastingvermindering in het kader van het pensioensparen, het 
langetermijnsparen, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of een 
belastingaftrek in het kader van de chèque-habitat. Indien u de gestorte 
premies fiscaal inbrengt (zelfs één keer), leidt dit tot de taxatie van het 
verzekerde kapitaal of de afkoopwaarde.  Zo niet is de uitkering 
vrijgesteld van belasting (eventuele successierechten buiten 
beschouwing gelaten). Vraag uw verzekeringstussenpersoon om 
informatie.

Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, zijn volgende fiscale 
regimes mogelijk: Individuele pensioentoezegging of 
bedrijfsleidersverzekering.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van 
een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Afkoop/opname Het recht op afkoop bestaat zodra de theoretische
afkoopwaarde positief is.
Voor overlijdensverzekeringen die betaald worden met risicopremies of 
met vaste periodieke premie betaalbaar gedurende een periode die 
langer is dan de helft van de looptijd van de overeenkomst, geldt er geen 
recht tot afkoop.

De verzekeringsnemer mag op iedere ogenblik door middel
van een gedagtekende en ondertekende brief aan Aviza Insurance de 
afkoop van zijn overeenkomst vragen. De afkoop op verzoek van de 
verzekeringsnemer is onderworpen aan de voorafgaande toestemming 
van de eventuele aanvaardende begunstigde(n).

De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de verzekeringsnemer 
de door Aviza Insurance uitgereikte regelingskwitantie voor akkoord 
ondertekent.

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 deze verzekering wordt verwezen naar de 
algemene voorwaarden van de overeenkomst die op verzoek kosteloos 
kunnen worden verkregen op de zetel van de verzekeringsonderneming 
en die steeds kunnen worden geraadpleegd op de website www.aviza.be 
of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning 
in België valt de eventuele afkoopwaarde van de 

Gedeeltelijke afkoop/opname Er is geen gedeeltelijke afkoop mogelijk
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Met eventuele klachten kan u terecht bij de Klachtendienst van Securex 
Leven VOV- Klachtendienst, Brouwerijstraat 1, 9031 Drongen, 
claims.insurance@securex.be.

Als die procedure geen oplossing brengt, kan u de Ombudsman van de 
Verzekeringen (www.ombudsman.as) contacteren op volgend adres: de 
Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax 02.547.59.75. of via e-mail 
info@ombudsman.as 

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/06/2018.

Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank

Klachtenbehandeling

Prosperity Protection is onderhevig aan het Belgisch recht. Geschillen 
tussen partijen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken.

overeenkomst onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage 
van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Securex 
leven VOV is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem.
Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de 
website www.bijzonderbeschermingsfonds.be. 
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