Financiële infoﬁche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen
(niet sparen en beleggen)

Financiële infoﬁche
Levensverzekering

Family Home Protection - Aviza Insurance - Vitis Life
Aviza Insurance bv, met ondernemingsnummer 0648.788.557 en maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Koninklijkelaan
74, is een gevolmachtigde onderschrijver, erkend om in België overlijdensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen aan te
gaan en te beheren in naam en voor rekening van Vitis Life S.A. – Belgian Branch.
Vitis Life nv - Belgian Branch, waarvan de kantoren zijn gevestigd te B-1831 Diegem Jan Emiel Mommaertslaan 20B, met
ondernemingsnummer 0686.903.619, bijkantoor van Vitis Life S.A., en met maatschappelijke zetel te L-1311 Luxembourg,
Boulevard Marcel Cahen 52, ingeschreven in het in het handels - en vennootschapsregister van Luxemburg onder sectie B,
nummer 49.922, erkend als verzekeringsmaatschappij door het « Commissariat aux Assurances », geregistreerd in België
bij de Nationale Bank van België onder het nummer 1424. Het rapport met betrekking tot de solvabiliteit en de financiële
situatie van de verzekeringsmaatschappij zijn beschikbaar op de website www.vitislife.com.

Type levensverzekering

Family Home Protection is een overlijdensverzekering van tak 21

Waarborgen

Hoofdwaarborg overlijden
Ingeval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval
tijdens de looptijd van het contract, keert de verzekeringsonderneming
een kapitaal overlijden 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 € 25.000 en maximaal € 1.000.000.
Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van uitsluitingen met betrekking
tot de hoofdwaarborg:
• 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 voorwaarden.
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Doelgroep

Dit verzekeringsproduct is enerzijds bedoeld voor natuurlijke personen
die hun gezin ﬁnancieel willen beschermen bij overlijden en die
anderzijds een woning willen kopen, bouwen of verbouwen en hiervoor
een lening aangaan en tot rechtspersonen die het voortbestaan van hun
bedrijf willen verzekeren.

Kosten

De premie die de verzekerningemer betaalt omvat, naast een
risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen, kosten die dienen
voor de werking van Aviza Insurance, met inbegrip van de marketingen distributiekosten.
Indien de verzekeringnemer opteert voor een afkoop of reductie van zijn
contract kunnen volgende eenmalige kosten worden aangerekend:

Afkoopkosten

5%

De afkoopvergoeding daalt
tijdens de laatste 5 jaar met
1% per jaar en wordt berekend
op de theoretische afkoopwaarde met een minimum
van € 75. Dit bedrag wordt
geïndexeerd volgens de index
van de consumptieprijzen
(referentie-index: 01/06/2018)

Reductiekosten

€ 75

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

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

Looptijd

Minimale duurtijd: 5 jaar (individuele ﬁscale contracten 10 jaar).
Maximale duurtijd: 40 jaar
Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 jaar en 70 jaar
Eindleeftijd: maximum 80 jaar
De verzekeringnemer kan onder bepaalde voorwaarden voortijdig
afkopen.
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Premie

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor
meer informatie hierover, kunt u terecht op de website 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 verzekeringsmaatschappij bij het “Commissariat aux
Assurances (CAA)”, controleautoriteit van de Luxemburgse
verzekeringssector, heeft neergelegd. De sterftetafels die de basis
vormen voor het tarief van de waarborg overlijden zijn gegarandeerd
voor een periode van 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het
verzekeringscontract. Na deze termijn behoudt de
verzekeringsmaatschappij zich het recht voor om het tarief collectief
aan te passen en bijgevolg de premies conform artikel 9 van de
Algemene Voorwaarden. Consulteer de Algemene Voorwaarden voor
meer informatie.
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.

Fiscaliteit

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.
Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract
is aangegaan door een rechtspersoon.
Onder bepaalde voorwaarden heeft de verzekeringnemer recht op een
ﬁscaal voordeel op de stortingen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om
een belastingvermindering in het kader van het het langetermijnsparen of
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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.
De ﬁscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van
de verzekeringnemer 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 contract 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.

Gedeeltelijke afkoop/opname

Informatie

Er is geen gedeeltelijke afkoop mogelijk

De beslissing tot onderschrijving van het bedoelde product gebeurt best
op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met
contractuele of précontractuele informatie.
Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar de
algemene voorwaarden van het contract die op verzoek kosteloos
kunnen worden verkregen op de zetel van Aviza Insurance en die steeds
kunnen worden geraadpleegd op de website www.aviza.be of bij uw
verzekeringstussenpersoon.
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Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan u terecht bij de Klachtendienst van Aviza
Insurance, Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem, info@aviza.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
U kan zich eveneens wenden tot het “Commissariat aux
Assurances” (controleautoriteit van de Luxemburgse
verzekeringssector), gevestigd te L-1840 Luxemburg, Boulevard Joseph
II 7, of tot de “Association des compagnies d’assurance et de
réassurance du Grand-Duché du Luxembourg (ACA)”, L-1468
Luxembourg, rue Erasme 12.

Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbank

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

Deze ﬁnanciële infoﬁche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/01/2022
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