NN Collectieve overlijdensverzekering
Technische fiche

Geldig vanaf 1.07.2019

NN Insurance Belgium NV
Belgische verzekeringsonderneming met NBB-nr. 2550
Hieronder vindt u een overzicht van de technische eigenschappen van onze oplossing Collectieve overlijdensverzekering.
Bijkomende info? Contacteer uw financieel adviseur of uw Employee Benefits Consultant.

Type levensverzekering

Overlijdensverzekering (Tak 21)

Doelgroep

Elke werkgever die bij zijn werknemers de bezorgdheid wenst weg te nemen of te verminderen
aangaande de financiële gevolgen voor de nabestaanden van hun mogelijk vroegtijdig overlijden.

Waarborgen



Hoofdwaarborg: NN Insurance Belgium keert bij het overlijden van uw verzekerde
werknemer een bepaald éénmalig bedrag uit (het “Kapitaal Overlijden”).



Aanvullende waarborgen :
1) Aanvullende Verzekering tegen het risico Arbeidsongeschiktheid (AO)
U kan als werkgever kiezen tussen 2 verschillende dekking: “Violet” of “Purple”.
Zie het informatiedocument “Collectieve arbeidsongeschiktheidsdekking Violet
Cover” of “Collectieve arbeidsongeschiktheidsdekking Purple Cover” voor meer
info.
De dekking “Violet” of “Purple” kan slaan op 2 vormen van tussenkomst bij AO:
a) Als Premievrijstelling: In een periode van AO neemt NN Insurance Belgium de
premie voor de betrokken werknemer ten laste en blijft dus de dekking
overlijden behouden.
b) Als AO-rente: In een periode van AO keert deze aanvullende dekking een
maandelijkse rente uit.
Indien beide vormen van tussenkomst als aanvullende waarborg genomen
worden, is er steeds dezelfde dekking (Violet of Purple) op van toepassing.
2)

Aanvullende Verzekering tegen het risico van een ongeval
Deze aanvullende waarborg is enkel maar mogelijk indien de hoofdwaarborg de
vorm van een “Kapitaal Overlijden” aanneemt. Zie het informatiedocument
“Collectieve verzekering tegen overlijden en/of blijvende en volledige invaliditeit
door ongevallen” voor meer info.
Bij deze dekking wordt er een extra kapitaal uitgekeerd indien het ongeval
aanleiding geeft tot
a) het overlijden en/of
b) de totale en permanente arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.



Het verzekerde bedrag van de hoofdwaarborg is forfaitair of in functie van het salaris, met
of zonder plafond of indexering.



Voor de verzekerde bedragen van de aanvullende waarborgen wordt verwezen naar hun
respectievelijke informatiedocumenten.



De belangrijkste uitsluitingen voor de hoofdwaarborg zijn overlijdens die het gevolg zijn van:
o zelfmoord tijdens het eerste jaar;
o een opzettelijke daad;
o een gerechtelijke veroordeling, een misdaad of opzettelijk misdrijf;
o een oorlogsfeit, oproer of terroristische activiteit waaraan de aangeslotene actief
deelneemt;
o blootstelling aan radioactieve, chemische, bacteriologische, toxische of explosieve
stoffen.
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Het overlijden als gevolg van terrorisme is evenwel wel gedekt.


Voor de belangrijkste uitsluitingen voor de aanvullende waarborgen wordt verwezen naar
hun respectievelijke informatiedocumenten.

De hierboven genoemde uitsluitingen zijn niet-limitatief. Voor meer informatie kan u onze
Algemene Voorwaarden raadplegen.
Territorialiteit

De aangeslotene is wereldwijd gedekt.

Looptijd

Deze overeenkomst heeft geen einddatum. Ze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Inpandgave

De aangeslotene kan de overlijdensdekking in pand geven, bijvoorbeeld ter waarborging van een
hypothecaire lening. De financiële instelling is echter niet verplicht de inpandgave te
aanvaarden.

Risicobonus

Indien deze verzekering recht geeft op een risicobonus1, wordt het verzekerd bedrag bij uitkering
verhoogd met een bepaald percentage. Het percentage dat voor een bepaald jaar van
toepassing is, wordt jaarlijks door de verzekeraar vastgesteld.
De bijzondere voorwaarden geven aan of de verzekering recht geeft of deze risicobonus.
Deze risicobonus is desgevallend enkel van toepassing op de hoofdwaarborg.

Aansluiting/Uittreding/
Afkoop door de
aangeslotene

Deze collectieve overlijdensverzekering is een aanvullende pensioentoezegging die onder meer
onder de Wet op de Aanvullende Pensioenen valt. Dit betekent dat:



werknemers aangesloten zijn van zodra zij voldoen aan de categorie-omschrijving van
het pensioenplan en die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden;
aangeslotenen de pensioentoezegging niet vroegtijdig kunnen afkopen;

Bij de financiering van de waarborgen worden geen reserves gevormd. Bij uitdiensttreding dient
er daarom door de aangeslotene geen bestemming te worden gegeven aan die reserves.
Afkoop of reductie door
de werkgever

U kan als werkgever deze verzekering stopzetten of verminderen op voorwaarde dat u
voorafgaandelijk advies gevraagd hebt aan de ondernemingsraad, het comité voor preventie en
bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging. Bij gebrek aan deze organen dient elke
aangeslotene individueel ingelicht te worden.
Bij de financiering van de waarborgen worden geen reserves gevormd. Bij afkoop of reductie is
er daarom ook geen afkoop- of reductiewaarde, noch een afkoop- of reductievergoeding voor de
verzekeraar.

Kosten

KOSTEN
Beheerskosten
Kosten op de reserve
Commissie op de
premie



Premie




OVERLIJDEN
0,2%
Geen
Max 5%

De premie omvat, naast een premie om het risico te waarborgen, kosten die dienen voor de
werking van de maatschappij, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten.
U kan als werkgever bij uw financieel adviseur een offerte aanvragen om de exacte premie,
aangepast aan uw situatie, te kennen. De op onze offertes vermelde premie is steeds met
inbegrip van alle kosten en lasten.
De premie is ten laste van u als werkgever.
De premie van de hoofdverzekering wijzigt jaarlijks voor elke aangeslotene om het
gewijzigde risico op overlijden te weerspiegelen.

1

Deze bonus maakt integraal deel uit van ons winstdeelnamebeleid. NN Insurance Belgium wijst elk jaar een winstdeelname toe in overeenstemming met
het plan ingediend bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze winstdeelname varieert afhankelijk van de resultaten van het
bedrijf en de evolutie van de financiële markten. De toewijzing van een winstdeelname kan niet worden gegarandeerd voor de toekomst.
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De premie voor de aanvullende verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico en
tegen het ongevallenrisico blijft, bij gelijkblijvende verzekerde prestaties, gelijk voor elke
aangeslotene over de duurtijd van het contract.
De mogelijke frequenties van premiebetaling zijn: maandelijks, trimestrieel, semestrieel of
jaarlijks.

Minima

De volgende minima zijn van toepassing :
 globaal minimaal verzekerd kapitaal : 500.000 euro
 minimaal aantal aangeslotenen: 5

Fiscaliteit

Het fiscaal regime van de aanvullende pensioenverzekering is van toepassing. Dit betekent
 dat er op de totale premie een verzekeringstaks van 4,4% verschuldigd is die door NN
Insurance Belgium wordt verrekend
 dat er op het gedeelte van de premie voor leven en overlijden een sociale
zekerheidsbijdrage van 8,86% verschuldigd is die u als werkgever rechtstreeks aan de RSZ
betaalt en
 dat u als werkgever geniet van een fiscaal voordeel: de premie is aftrekbaar in die mate dat
de gegenereerde kapitalen in geval van leven (bekomen door de premies), uitgedrukt in
jaarlijkse rente en wettelijk pensioen inbegrepen, 80% van het laatste normale brutoloon
niet overschrijden, rekening houdend met een normale duurtijd van de beroepsactiviteit.
 dat de uitkering van een éénmalig overlijdenskapitaal (hoofdverzekering) als volgt wordt
belast:
o 3,55% RIZIV-bijdrage indien de begunstigde de overlevende echtgenoot is. Indien
dit niet het geval is, is er geen RIZIV-bijdrage verschuldigd
o solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (1) indien de begunstigde de overlevende
echtgenoot is. Indien dit niet het geval is, is er geen solidariteitsbijdrage
verschuldigd
o bedrijfsvoorheffing (rekening houdende met de gemeentelijk opcentiemen)
 bij overlijden vóór het einde van het contract: 16,66%.
 als de uitkering van het overlijdenskapitaal na de wettelijke
pensioenleeftijd gebeurt en de overleden aangeslotene effectief actief is
gebleven tot die leeftijd: 10,09%
 als de uitkering van het overlijdenskapitaal gebeurt terwijl de overleden
aangeslotene al een volledige loopbaan (45 jaren) had en effectief actief
is gebleven tot dat ogenblik: 10,09%
o successierechten: vrijstelling indien de begunstigde de echtgenoot is of het kind
jonger dan 21 jaar is
o In geval van een voorschot of inpandgave met betrekking tot de enige eigen
woning valt de taxatie onder het regime van de fictieve rente
o In geval van omzetting in lijfrente tegen storting met afstand van kapitaal:
bovenop de heffingen hierboven vermeld is er jaarlijks een roerende voorheffing
van 30% op 3% van het afgestane kapitaal van toepassing
(1) Solidariteitsbijdrage
Kapitaal inclusief WD



< 2 478,94 €

Kapitaal Overlijden
0%

2 478,94 € < x < 24 789,35
24 789,35 € < x < 74
> 74 368,06 €

1%
1%
2%

dat de uitkering van een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsrente (aanvullende
verzekering) als een vervangingsinkomen wordt belast. Er is een bedrijfsvoorheffing
(progressieve belastingschaal van 0% tot 37,5%) afhankelijk van het totale (dus niet enkel
het bedrag van de aanvullende uitkering) bedrag van de rente.
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Beheer en opvolging van
het plan

Het uitwisselen van gegevens en van informatie gelinkt aan het beheer van de groepsverzekering
gebeurt via het My Workplace platform. My Workplace is een diensten platform dat de
werkgever toelaat zijn plan te raadplegen alsook via internet op een snelle en veilige manier met
NN Insurance Belgium te communiceren.

Contact

De offerteaanvragen kunnen gericht worden aan uw contactpersoon bij NN Insurance Belgium of
rechtstreeks aan rules.quotations@nn.be.

Praktische informatie



Beslissing tot afsluiten van een overeenkomst
Wij raden u aan om alle relevante documenten met contractuele en precontractuele
informatie grondig door te nemen, alvorens u overgaat tot het afsluiten van uw
overeenkomst. De Algemene Voorwaarden en deze infofiche kunnen gratis bekomen
worden op onze website of aangevraagd worden op onder vermelde contactgegevens.



Correcte verstrekking van gegevens
Voor de beoordeling van het risico baseren wij ons op de door u en de verzekerde
meegedeelde informatie. Het is dus van belang dat wij over correcte gegevens beschikken.
In het ergste geval (fraude of opzettelijk niet of onjuist meedelen van gegevens) is er geen
uitkering en bent u bovendien de betaalde premies kwijt.



Communicatie
De talen waarin wij communiceren zijn het Nederlands en het Frans, waarbij onze algemene
voorwaarden, bijzondere voorwaarden en andere documenten in beide talen beschikbaar
zijn.
Elk jaar zal een pensioenfiche worden uitgegeven voor alle aangeslotenen die nog in dienst
zijn. Deze fiche zal overgemaakt worden op papier of onder elektronische vorm en zal alle
informatie bevatten die betrekking heeft op de prestaties leven en overlijden op 1 januari
van het lopende jaar. De aangeslotenen, net als de voormalige werknemers, kunnen hun
prestaties leven en overlijden raadplegen op de website van de Federale Pensioendienst
(www.mypension.be).



U.S persons
NN Insurance Belgium verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan US Persons. Meer
informatie vindt u terug in de Algemene Voorwaarden op onze website www.nn.be.



Klachtenbehandeling:
Eventuele klachten met betrekking tot NN Collectieve overlijdensverzekering contracten
kunnen gericht worden:
o aan NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel,
klachten@nn.be in eerste instantie;
o of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen,
de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(0)2 547 59
75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie.
zonder enige beperking om een gerechtelijke actie te ondernemen.

Dit document is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig voordeel uit halen. Deze
gegevens worden ter informatie verstrekt.

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de
NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.
Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627
4220.
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