KBC Bank &
Verzekering
informeert :

KBC-SCHULDSALDOVERZEKERING COMFORT

Schuldsaldoverzekering: financiële bescherming van uw gezin bij overlijden
Doel

Dankzij de schuldsaldoverzekering (ssv) is uw gezin financieel beschermd als u of uw
partner zou overlijden tijdens de looptijd van het krediet. De schuldsaldoverzekering zorgt
er dan immers voor dat de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag van
het krediet geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.
Met de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort bent u altijd voor het correcte bedrag
verzekerd aangezien deze verzekering automatisch gelinkt is aan het KBC-krediet. Ook
als u het krediet gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt of bij een tussentijdse renteverlaging,
blijft de SSV Comfort precies de uitstaande schuld volgen. U wenst een flexibel krediet,
dan is het ook logisch dat de gekoppelde ssv even flexibel is.
De duur van de SSV Comfort valt samen met de duur van het krediet waaraan deze
verzekering is gelinkt.

Looptijd



Premies






Verzekerd kapitaal
overlijden




U betaalt de premie vooraf op de vier vaste trimestriële vervaldagen (5/1, 5/4, 5/7 en
5/10) gedurende de volledige duur van de verzekering.
Deze premie is afhankelijk van uw leeftijd, uw geslacht, uw rookgedrag en de hoogte
van het verzekerd kapitaal overlijden
Deze premie wordt elk trimester opnieuw berekend op basis van de nog openstaande
schuld.
Standaard betaalt u via domiciliëring, maar u kan ook voor overschrijving kiezen.
U bent gratis verzekerd tot de eerstvolgende premievervaldag.
Premies vanaf 01/01/2006 zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%
Het verzekerd kapitaal overlijden is niet opgenomen in de polis. Omdat de KBC-SSV
Comfort automatisch gelinkt is aan het KBC-krediet, wordt verwezen naar de
uitstaande schuld.
Schematisch:
verzekerd kapitaal overlijden = dekkingspercentage ssv x uitstaande schuld
- Met het dekkingspercentage ssv drukt u uit welk percentage van de uitstaande
schuld verzekerd moet worden. Ideaal neemt u voor uzelf en/of uw partner een
dekkingsperentage van 100%. Alleen dan zullen bij overlijden de andere
kredietnemer(s) en/of erfgenamen van alle verdere aflossingen zijn vrijgesteld.
- De uitstaande schuld wordt verhoogd met de intresten die verlopen zijn tussen de
datum van de premie-afrekening en de datum van overlijden.

Vervroegde
verzekeringsdekking

Nog voor de kredietaanvraag kan u u al juridisch verbonden hebben (compromis) om
bepaalde sommen te betalen. Als u opteert voor de vervroegde verzekeringsdekking, bent
u ook dan in geval van vroegtijdig overlijden gedekt.

Medische acceptatie

De medische acceptatie is afhankelijk van het verzekerd kapitaal overlijden en uw leeftijd.

Fiscaal stelsel

U hebt de keuze tussen
- individueel levensverzekering
- aftrek enige eigen woning
- geen
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KBC Bank &
Verzekering
informeert :

KBC-SCHULDSALDOVERZEKERING COMFORT

Waarborg arbeidsongeschiktheid: financiële bescherming van uw gezin bij
arbeidsongeschiktheid
Doel

Dankzij de waarborg arbeidsongeschiktheid neemt KBC Bank & Verzekering de kredietlast
geheel of gedeeltelijk over als u niet meer kan gaan werken ten gevolge van een ziekte of
een ongeval in het privé-leven. U kan u bijgevolg maximaal concentreren op uw
revalidatie.

Waarborg

Als de verzekerde arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ziekte of een ongeval in het
privé-leven, voorziet deze waarborg in een maandelijkse uitkering op basis van de
kredietlast en de premie voor de schuldsaldoverzekering. Ook de premie voor deze
waarborg wordt terugbetaald. De uitkering wordt bepaald in functie van de graad van
ongeschiktheid en de dekking waarvoor u gekozen heeft.
Bij een ongeschiktheid
- van minder dan 25% is er geen tussenkomst,
- tussen 25% en 66% is de uitkering evenredig aan de graad van ongeschiktheid;
- van 67% of meer wordt de uitkering volledig betaald.

Looptijd

De duur van de aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid valt samen met de duur van
het krediet waaraan deze verzekering is gelinkt, tenzij de einddatum van het krediet ligt na
ste
de 65 verjaardag van de verzekerde. In dat geval eindigt de waarborg op de eerste
ste
vervaldag groter dan of gelijk aan de 65 verjaardag van de verzekerde.
De waarborg eindigt sowieso als de schuldsaldoverzekering wordt stopgezet.


Premies




Verzekerde rente

U betaalt de premie vooraf op de vier vaste trimestriële vervaldagen (5/1, 5/4, 5/7 en
5/10) gedurende de volledige duur van de verzekering.
Deze premie is afhankelijk van uw leeftijd, uw geslacht, de hoogte van de verzekerde
uitkering en wordt elk trimester opnieuw berekend op basis van de nog openstaande
schuld.
U bent gratis verzekerd tot de eerstvolgende premievervaldag.
Premies vanaf 01/01/2006 zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%

Het verzekerde bedrag wordt elk trimester automatisch bepaald in functie van de
uitstaande schuld, de kredietrentevoet, de looptijd van het KBC-krediet waaraan deze
waarborg gekoppeld is en het dekkingspercentage waarvoor u gekozen heeft.



Het dekkingspercentage arbeidsongeschiktheid is kleiner dan of gelijk aan het
dekkingspercentage voor de schuldsaldoverzekering met een maximum van 100%.
De verzekerde rente bedraagt minstens 750 EUR en hoogstens 3.000 EUR per
trimester.

Eigen risico termijn

Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, is er gedurende een periode van één maand
geen recht op uitkering. Bij hervallen wordt de eigen risico termijn niet opnieuw
aangerekend.

Vervroegde
verzekeringsdekking

De mogelijkheid tot vervroegde verzekeringsdekking bestaat niet voor de waarborg
arbeidsongeschiktheid.

Medische acceptatie

Als u kiest voor een waarborg arbeidsongeschiktheid vult u altijd een volledige medische
vragenlijst in.

Fiscaal stelsel

Personen die hun beroepskosten bewijzen, mogen de premies volledig als beroepskost
aftrekken van hun inkomen.
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