Technische fiche

Geldig vanaf 1.04.2018

Budget cover / Krefi cover
Hieronder vindt u een overzicht van de technische eigenschappen van onze oplossing Budget cover/Krefi cover.
Bijkomende info? Contacteer uw makelaar.
Productomschrijving

Budget cover is een overlijdensverzekering gekoppeld aan een korte termijn krediet.
Krefi cover is identitiek hetzelfde product, maar dan alleen gekoppeld aan een korte
termijn krediet van Krefima.

Doelgroep

Budget cover / Krefi cover richt zich tot natuurlijke personen om zich in te dekken
tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en is steeds gekoppeld aan een korte
termijn krediet.
Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 60 jaar
Eindleeftijd: maximum 70 jaar.
Max. duurtijd: 120 maanden.
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Innovatie

Version site NN

Waarschuwingen

Ontleend kapitaal: minimum €5.000,01
Verzekerd kapitaal: € 25 000
o ≤ 50 jaar: € 75 000
o 51‐60 jaar: € 50 000
o 61‐65 jaar: € 25 000
o Constant (indien gekoppeld aan kredietlijn) of annuïtair dalend indien
gekoppeld aan een lening op afbetaling of een financiering
Tarief – commissionering :
o Geen segmentatie man/vrouw of roker/niet‐roker
o Forfait: € 50
o Commissie:
 tussen 0% en 50% (default 50%) van de premie zonder forfait;
 + forfaitaire commissie tussen € 0 en € 40 (default Budget Cover
€ 40, Krefi Cover € 40)
Premie: enkel tegen éénmalige koopsom
Fiscaliteit: : enkel niet fiscaal (dus steeds 2% premietaks)
Medische acceptatie: gezondheidsverklaring
Verzekeringnemer = verzekerde; begunstigde = kredietverstrekker
Aanvullende waarborgen: enkel uitkering van het verzekerd kapitaal bij
volledige en blijvende invaliditeit; premie = 50% van de premie van de
hoofdverzekering (zonder forfait)
Afkoopvergoeding: € 75

Twee hoofden
De formule twee hoofden is een verzekering op twee hoofden, waarbij het verzekerd
kapitaal wordt uitbetaald bij het eerste overlijden. Als het verzekerd kapitaal gelijk is
aan het ontleend kapitaal, zal de overlevende partner, wie het ook is, alvast de
financiële lasten van het korte termijn krediet niet meer hoeven te dragen.
Kosten en lasten
Een verzekering bevat kosten en lasten. De premies die u worden meegedeeld (in een
offerte of in de bijzondere polisvoorwaarden) zijn inclusief deze kosten en lasten. Op
een uitkering kunnen (para-)fiscale lasten van toepassing zijn en kan een wettelijk
verplichte voorheffing geheven worden. De verzekerde kapitalen die u worden
meegedeeld (in een offerte of in de bijzondere polisvoorwaarden) zijn bruto bedragen
en houden dus geen rekening met eventuele heffingen.

Waarschuwingen

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.
Uitgesloten risico’s
Bepaalde risico’s zijn uitgesloten. Voor de hoofdverzekering zijn dat zelfmoord (tijdens
het eerste jaar), opzettelijke daad, gerechtelijke veroordeling en oorlogsfeit. Voor de
aanvullende waarborg komen daar bij: overmatig gebruik van alcohol, drugs e.d.,
esthetische chirurgie, professionele sportbeoefening, niet-professionele beoefening van
een aantal sporten die als gevaarlijk worden beschouwd, blootstelling aan radioactiviteit, niet-objectiveerbare psychische aandoeningen, vooraf bestaande
aandoeningen, gebruik van vervoersmiddel in wedstrijden of trainingen, archeologie,
speleologie of diepzeeonderzoek, val van meer dan 10 meter hoog in beroepsverband,
afdaling in putten, mijnen of groeven in beroepsverband en behandeling van explosieven
of bijtende producten in beroepsverband. Voor een gedetailleerde beschrijving van de
uitgesloten risico’s verwijzen we naar de algemene voorwaarden en de aanvullende
algemene voorwaarden.

Bijkomende
belangrijke
informatie

Budget cover/Krefi cover is een overlijdensverzekering gekoppeld aan een
consumentenkrediet. Met deze waarborg bent u gedekt voor het geval dat u vroegtijdig zou
overlijden. Het overlijdenskapitaal zal worden uitgekeerd aan de in het contract aangeduide
begunstigden. Budget cover/Krefi cover wordt aangeboden door NN, een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch Recht. Dit verzekeringsproduct is onderworpen aan het Belgisch
recht.
De algemene voorwaarden van dit product en deze infofiche kunnen gratis bekomen worden
op onze website (www.nn.be) of aangevraagd worden op onder vermelde contactgegevens.
Het is noodzakelijk deze document door te nemen alvorens het product aan te kopen.
Uw financieel adviseur is uw eerste aanspreekpunt. Voor een prijsofferte, aarzel niet om
contact met hem op te nemen.
U kunt ook als klant via verschillende kanalen contact opnemen met NN:
e-mail: klant@nn.be
post: NN nv, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
telefoon: +32 407 75 22
De talen waarin wij communiceren zijn het Nederlands en het Frans, en al onze algemene
voorwaarden, contracten en andere documenten zijn beschikbaar in beide talen.
Een verzekeringsproduct houdt taksen en belastingen in. Verrichtingen voert u best uit
met kennis van zaken. Uw financieel adviseur kan u hierin wegwijs maken.
Eventuele klachten met betrekking tot NN contracten kunnen gericht worden:
 aan NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste
instantie;
 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(02) 547 59 75, info@ombudsman.as,
www.ombudsman.as, in laatste instantie.

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of 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, 26, 27.
Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

PAGE 2/2

