Productfiche Flexi Cover T1 (Plus)
Productomschrijving
Flexi Cover T1 is een prijsgunstige flexibele overlijdensverzekering, in het kader van:
•
een aanvulling op de sociale zekerheid;
•
indekking van successierechten;
•
indekking van een investeringskrediet;
•
...
Flexi Cover T1 wordt gekenmerkt door een uitermate concurrentieel tarief en een uitzonderlijke flexibiliteit, zowel qua
premiebetaling als qua dekking, wat u toelaat om voor elke behoefte een gepaste dekking te voorzien.
Aan Flexi Cover T1kunnen ook zeer prijsgunstige en complete aanvullende waarborgen gekoppeld worden (zie
productfiche aanvullende waarborgen).

Doelgroep
Fexi Cover T1 richt zich tot natuurlijke personen en rechtspersonen die behoefte hebben om zich in te dekken tegen
een kapitaal bij overlijden.
Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 60 jaar
Eindleeftijd: maximum 90 jaar

Algemene kenmerken
•

Verzekerd kapitaal: constant, annuïtair of lineair dalend of flexibel schema.
Minimum (initieel) verzekerd kapitaal: € 25.000

•

Tarief:
o

Zeer concurrentieel tarief

•

Premie:
o Constante premies, risicopremies of éénmalige koopsom;
o Duurtijd premiebetaling: vrij te kiezen;
o Frequentie: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks;

•

Fiscaliteit:
o Langetermijnsparen (premietaks)
o Pensioensparen (geen premietaks)
o Groepsverzekering (premietaks) (*)
o Individuele toezegging (premietaks) (*)
o Bedrijfsleidersverzekering (premietaks) (*)
o Niet fiscaal (premietaks)
(*) uitsluitend voor zelfstandige bedrijfsleiders

•

Medische acceptatie: tot 50 jaar en tot € 250.000 een medische vragenlijst; voor het overige: zie tabel medische
formaliteiten

•

Geen afkoop- of reductiewaarde (indien duurtijd premiebetaling groter dan de helft van de duurtijd verzekering)
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Productfiche Flexi Cover T1 (Plus)

Innovaties
TWEE HOOFDEN
Ook dit prodcut kan u sluiten op 2 hoofden, waarbij het verzekerd kapitaal wordt uitbetaald bij het eerste overlijden,
zodat de overlevende partner, wie het ook is, alvast geen financiële zorgen meer heeft.
Opmerking: formule TWEE HOOFDEN kan enkel in een niet-fiscaal contract
RELAX
De meeste dalende verzekeringen hebben een duurtijd van de premiebetaling die op 2/3 ligt van de duurtijd van de
verzekering. RELAX biedt nu de unieke mogelijkheid om de premie over de volledige duurtijd te spreiden, waardoor de
premie natuurlijk veel lager wordt. Bovendien voorzien we een minimum verzekerd kapitaal. Op die manier is de
jaarlijkse premie voor de klant niet alleen lager, maar is hij ook nog beter verzekerd.
Voorlopige dekking
Indien een dossier bij ZA wordt ingediend via ons elektronisch systeem @ZAp, wordt er onmiddellijk dekking verleend
bij overlijden door ongeval voor het initieel verzekerd kapitaal (met een absoluut maximum van € 500.000).
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