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Belfius Bank, FSMA-nr 019649 A, is als verbonden verzekeringsagent van Belfius Insurance NV contractueel verbonden om enkel verzekeringen van deze laatste te commercialiseren (behoudens tak 14).  

Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, biedt particuliere klanten, ondernemingen en 
zelfstandigen een volledig gamma in Leven en Niet-Leven en biedt deze producten ook aan aan de social-profitsector en de publieke sector. 

Belfius Insurance NV -  Tel. 02 286 76 11 – BIC : GKCCBEBB – IBAN : BE72 0910 1224 0116 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - gevestigd te B-1210 Brussel, Galileelaan 5. 

Financiële informatiefiche levensverzekering (Tak 2 1) 
Deze financiële-informatiefiche voor een levensverzekering beschrijft de geldende modaliteiten van het product op 01-01-2018 
en heeft als referentie FIF_849_201801N 

Belfius Verzekeringen NV – Tel. 02 286 76 11 – BIC: GKCCBEBB – IBAN: BE72 0910 1224 0116 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – gevestigd te B-1210 Brussel, Galilleelaan 5. 

Belfius Line Protect 

Type levensverzekering 
Collectieve overlijdensverzekering van tak 21, afgesloten voor onbepaalde duur, 
gekoppeld aan een verzekering van het invaliditeitsrisico. Belfius Line Protect wordt 
enkel aangeboden in het kader van de bescherming van de BudgetLines (kredietlijn 
die bestaat uit een geldreserve voor geplande of onverwachte uitgaven) die worden 
gecommercialiseerd door Belfius Bank. 

Structuur van de polis: 
� Verzekeringnemer: Belfius Bank 
� Verzekerde(n): de houder(s) van de Budgetline 
� Begunstigde bij overlijden: Belfius Bank (aanvaardend begunstigde) 
� Begunstigde bij invaliditeit Belfius Bank 
 

Waarborgen (Hoofdwaarborgen) 
Bij overlijden: 
� van de verzekerde alleen of van de twee verzekerden samen: de betaling van een 

bedrag dat gelijk is aan het schuldsaldo de dag vóór het overlijden, van de Budget-
line die gekoppeld is aan deze polis. 

� van een van de twee verzekerden: de betaling van een bedrag dat gelijk is aan 
50% van het schuldsaldo de dag vóór het overlijden, van de Budgetline die gekop-
peld is aan deze polis. 

Bepaalde oorzaken van schadegevallen zijn uitgesloten van de overlijdensdekking 
zoals zelfmoord van de verzekerde tijdens het 1ste jaar na het afsluiten van de polis, 
het overlijden als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten, alle collectieve geweldda-
den van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet gepaard gaand met 
opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde machten dan ook, als de 
verzekerde(n) er op vrijwillige en actieve wijze aan heeft (hebben) deelgenomen. 

Het verzekerde overlijdenskapitaal kan maximaal gelijk zijn aan de kredietlijn van de 
Budgetline. Als de polis betrekking heeft op twee verzekerden, zijn die beiden gedekt 
voor 50%; er zal nooit een dubbele terugbetaling zijn van het debetsaldo van de 
Budgetline die gekoppeld is aan deze polis. 

Bij tijdelijke of blijvende totale invaliditeit die het gevolg is van een ongeval of een 
ziekte en na een wachttijd van 3 maanden vanaf de datum dat het schadegeval zich 
heeft voorgedaan en zolang de invaliditeit duurt: 
� van een verzekerde alleen of van de verzekerden samen:  de storting van een 

maandelijkse aflossing die overeenstemt met 6% van de kredietlijn van de Budget-
line tot het debetsaldo aangezuiverd is, dat wordt bepaald de dag vóór het scha-
degeval. 

� van een van de twee verzekerden: de storting van een maandelijkse aflossing die 
overeenstemt met 3% van de kredietlijn van de Budgetline tot het debetsaldo aan-
gezuiverd is, dat wordt bepaald de dag vóór het schadegeval. 

Bepaalde oorzaken van schadegevallen zijn uitgesloten van de overlijdensdekking 
zoals het - zelfs occasioneel - beoefenen van een gevaarlijke sport of een staat van 
dronkenschap of alcoholintoxicatie. 
Deze verzekering geeft geen recht op een winstdeelneming. 

Voor meer informatie over de waarborgen en de gevallen van uitsluiting, verwijzen 
wij u naar de algemene en de bijzondere voorwaarden van het product. 

 

Doelpubliek 
Dit product is bedoeld voor houders van een Budgetline van Belfius Bank die de 
terugbetaling van die lijn bij overlijden of totale invaliditeit tijdens de looptijd van de 
lening willen waarborgen. 
 

Kosten 
De premie die u moet betalen, omvat buiten een zuivere premie tot dekking van het 
risico op overlijden en invaliditeit, ook nog kosten voor de werking van Belins, met 
inbegrip van kosten voor marketing en distributie. 

U vindt meer informatie over de kosten in de algemene voorwaarden bij de polis die 
beschikbaar zijn op www.belfius.be of bij uw Belfius agent. 

 

Looptijd 
De verzekering loopt ten einde: 
� op het einde van de maand van de 65ste verjaardag van de verzekerde of van alle 

verzekerden;  
� als de verzekerde of alle verzekerden overleden zijn; 
� als de Budgetline opgezegd werd, om elke reden ook; 
� bij opzegging van de polis wegens niet-betaling van de premie; 
� als de verzekerde of alle verzekerden een einde maken aan hun toetreding; 
� als de vergoeding voor schadegevallen bij invaliditeit hoger ligt dan 36 maanden, 

voor alle schadegevallen samen. 
 

Premie 
De premie moet maandelijks worden betaald d.m.v. een automatische betaalop-
dracht; ze wordt berekend op het gemiddeld saldo van de Budgetline in de maand 
daarvoor. 

Een offerte kan worden gevraagd bij uw agentschap om de exacte premie te kennen, 
die is aangepast aan uw individuele situatie. 

De premie is gewaarborgd tijdens de volledige polisduur. 

De omvang van de waarborg en de aanvaarding hangen af van diverse segmente-
ringscriteria. Voor meer informatie hierover surft u naar www.belfius-insurance.be. 

Om een polis te kunnen afsluiten, moet er een gezondheidsverklaring worden onder-
tekend. 

 

Fiscaliteit 
Op de polis is een jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen verschuldigd. De 
taks wordt berekend op de gestorte premies (momenteel: 4,4%). 

Die polis levert geen enkel belastingvoordeel op voor de gestorte premies. Op die 
polis is geen enkele directe belasting verschuldigd op het ogenblik van de betaling 
van de prestaties. 

Voor wat de successierechten betreft, zijn zowel de wettelijke als de reglementaire 
Belgische bepalingen van toepassing. 

Elke toekomstige belasting of taks die van toepassing is op de polis of die verschul-
digd is bij de uitvoering ervan, komt ten laste van de verzekerde. 

Voornoemde inlichtingen worden louter ter informatie verstrekt en onder voorbehoud 
van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale regelgeving/wetgeving. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van een klant en kan 
veranderen in de toekomst. 

 

Afkoop/overname 
De afkoop/overname van een polis is op geen enkele wijze mogelijk 
 

Informatie 
De beslissing om deze verzekering af te sluiten wordt idealiter genomen op basis 
van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of pre-
contractuele gegevens. 

Voor meer informatie over deze verzekering verwijzen wij naar de algemene polis-
voorwaarden, die op verzoek gratis ter beschikking zijn bij de zetel van de verzeke-
ringsonderneming en op elk ogenblik kunnen worden geraadpleegd op de website 
www.belfius.be of in uw Belfius-kantoor. 

Als een in België erkende verzekeringsonderneming failliet gaat, valt de eventuele 
afkoopwaarde van de polis onder het Belgisch beschermingsstelsel ten belope van 
100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Belfius Insurance NV is 
aangesloten bij het verplicht Belgisch stelsel. Meer info over dit beschermingsstelsel 
vindt u terug op de website www.garantiefonds.belgium.be. 

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan het Belgisch recht. 

 

Klachtenbehandeling 
In geval van problemen kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot uw kantoor, uw 
relatiegelastigde of de dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per 
e-mail naar claim@belfius.be. Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kan u 
zich wenden tot de Negotiator Claims van Belfius Bank, Pachecolaan 44, 1100 
Brussel, of per e-mail naar: negotiationclaims@belfius.be. 

Vindt u geen oplossing, dan kunt u het geschil voorleggen aan de ‘Ombudsdienst 
van de Verzekeringen’, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail aan: 
minfo@ombudsman.as; fax 02.547.59.75. 

Door een klacht in te dienen bij Belfius of bij de voornoemde verhaalinstanties, 
behoudt u zich het recht voor om het geschil eventueel vóór de bevoegde Belgische 
rechtbanken aanhangig te maken. 
 
 
 
 

 
 


