HYPO PROTECT

TYPE LEVENSVERZEKERING

WAARBORGEN

Overlijdensverzekering (tak 21).

Hoofdwaarborg 'Overlijden' :
In geval van overlijden van de verzekerde door een ongeval of een ziekte, wordt er tussengekomen voor het verzekerde
schuldsaldo of constant kapitaal gekozen bij onderschrijven (minimum €25.000).
Voornaamste uitsluiting : zelfmoord binnen het jaar na onderschrijven van de verzekering

Volgende aanvullende waarborgen kunnen bijkomend onderschreven worden :
Aanvullende waarborg 'Overlijden door ongeval' :
In geval van overlijden door ongeval wordt er tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving
(maximum € 200.000). Dit bedrag wordt uitgekeerd bovenop het verzekerde bedrag van de hoofdwaarborg 'Overlijden'.
Voornaamste uitsluiting : overlijden door een natuurramp

Aanvullende waarborg 'Arbeidsongeschiktheid' :
In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt er tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij
onderschrijving (maximum € 2.000/maand, gedurende 36 maanden).
Voornaamste uitsluiting : arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een opzettelijke daad van de verzekerde

Aanvullende waarborg 'Onvrijwillige werkloosheid' :
In geval van onvrijwillige werkloosheid wordt er tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij
onderschrijving (maximum € 2.000/maand, gedurende 12 maanden).
Voornaamste uitsluiting : ontslag omwille van een zware fout

Formules :
'Classic' (1 hoofd) : 1 polis, 1 verzekeringnemer, 1 verzekerde
'2win' (2 hoofden) : 1 polis, 1 verzekeringnemer, 2 verzekerden (geen aanvullende waarborg mogelijk)

DOELGROEP
KOSTEN

U kan Hypo Protect onderschrijven voor :
Het verzekeren van uw hypothecair krediet.
D
 e bescherming van uw gezin tegen de financiële gevolgen van een overlijden.

D
 e premie die u moet betalen omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen, kosten die dienen voor
de werking van BNP Paribas Cardif, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten.
Indien u ervoor kiest om uw premiebetaling te spreiden, worden er fractioneringkosten aangerekend :
maandelijks : + 4%; driemaandelijks : + 3%; zesmaandelijks : + 2%.
Indien u kiest voor een afkoop passen wij een afkoopvergoeding toe zoals wettelijk voorzien.

De verzekeraar
voor een wereld
in verandering

LOOPTIJD

PREMIE

Einde van de waarborgen
Waarborg 'Overlijden' : maximum 75 jaar
Waarborg 'Overlijden door ongeval' : maximum 60 jaar
Waarborg 'Onvrijwillige werkloosheid' : pensioen of maximum 60 jaar
Waarborg 'Arbeidsongeschiktheid' : pensioen of maximum 60 jaar

Gepersonaliseerd tarief
Roker / niet-roker
Tarief gewaarborgd gedurende de volledige duurtijd van het contract / gewaarborgd gedurende de eerste drie jaar van het contract
Periodiciteit van de premiebetaling
Eénmalige premie
Jaarlijkse premie
Fractionering mogelijk : maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks
Duurtijd premiebetaling
Schuldsaldo : maximum 2/3 van de totale duurtijd van het contract
Constant kapitaal : maximum de volledige looptijd van het contract

FISCALITEIT
AFKOOP

Onder bepaalde voorwaarden kunt u kiezen voor een fiscaal voordeel op de premies, in het kader van de aftrek enige woning, het
pensioensparen of het lange termijnsparen. Indien u de gestorte premies fiscaal inbrengt (zelfs indien slechts één keer), leidt dit
tot de taxatie van de uitkering. Zo niet is de uitkering vrijgesteld van belasting (behoudens eventuele successierechten). Op de
betaalde premies wordt een taks ingehouden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de
toekomst wijzigen.

U kan uw polis Hypo Protect afkopen indien uw contract aanvankelijk voorzag in een betaling van premies gedurende een
periode die korter is dan de helft van de dekkingsduur van uw polis. De afkoopwaarde wordt berekend op de datum waarop
wij de aanvraag tot afkoop ontvangen.

INFORMATIE

KLACHTEN

De beslissing tot ondertekening van Hypo Protect gebeurt best op basis van een volledige analyse van alle relevante
documenten met contractuele of precontractuele informatie.
U kan de algemene voorwaarden van Hypo Protect raadplegen via www.bnpparibascardif.be of bij uw verzekeringstussenpersoon.
Op onze website kan u ook meer informatie terugvinden over ons belangenconflictenbeleid, onze vergoedingspolitiek en ons
segmentatiebeleid.
Hypo Protect geeft geen recht op winstdeling en is onderworpen aan het Belgisch recht.
Een offerte kunt u verkrijgen via onze website of via uw tussenpersoon.

Heeft u een klacht over uw polis? Dan kunt u dit melden via de website www.bnpparibascardif.be, via klachtenbeheer@cardif.be of
via BNP Paribas Cardif - dienst klachtenbeheer, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel.
Als de procedure geen oplossing brengt, kan u de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via de website www.ombudsman.as,
via info@ombudsman.as of via Ombudsman van de Verzekeringen - de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

BNP Paribas Cardif (Cardif Assurance Vie (BE0435.018.274) en Cardif Assurances Risques Divers (BE0435.025.994) - Maatschappelijke zetel : Bd Haussmann 1 te F-75009 PARIJS - Belgisch bijkantoor:
Bergensesteenweg 1424 te B-1070 BRUSSEL - RPR Brussel - erkend in België door de N.B.B. (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) onder de codenummers 979 en 978). U kan met ons communiceren
in het Nederlands en het Frans. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/2018.

CONTACT

WEBSITE

Tel 02 528 00 03

www.bnpparibascardif.be

ADRES

Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel

