
Informatie fi che

Verzekeringsmaatschappij leven en kapitalisatie

Kiétis
Individuele Uitvaartverzekeringsovereenkomst

W



Deze Levensverzekering is bedoeld voor elke persoon die de financiering van zijn/haar uitvaart wenst te anticiperen.
Deze overeenkomst geeft recht op een winstdeling, maar er zal geen enkel kapitaal gestort worden op het einde van de overeen-
komst in geval van leven van de verzekerde.
Het verzekerde kapitaal moet tussen de 1500€ en 15.000,00€ liggen.

Leeftijd bij de onderschrijving: 
-  vanaf 18 jaar tot 80 jaar in geval van betaling per periodieke premies, en 84 jaar in geval van betaling per eenmalige premie of 

periodieke premies voor een periode van maximum 4 jaar;
- maximale dekking tot het overlijden van de verzekerde.

De Verzekeringnemer heeft de keuze tussen drie betaalwijzen: 
- ofwel een eenmalige premie, op uitdrukkelijk verzoek van de Verzekeringnemer
- ofwel tijdelijke periodieke premies gedurende 2, 4, 6, 8, 10, 15 of 20 jaar, 
- ofwel periodieke lijfrentepremies betaald gedurende de volledige levensduur van de Verzekerde.

Er is geen enkele medische formaliteit vereist voor deze polis ; indien de verzekerde echter de opheffing van de carenztijd van een 
jaar wenst, zal hij een medische vragenlijst «uitvaart» dienen in te vullen. 

Procedure :
In geval van schade nodigen wij u uit om AFI ESCA te contacteren op 02/388.01.89
of per email: sinistre.belgique@afi-esca.com of via onze website www.afi-esca.be (rubriek «Contacteer ons»). 
 
We verbinden ons ertoe om uw aanvraag binnen de vijftien dagen te beantwoorden.

Uitsluitingen :
Bepaalde risico’s zijn uitgesloten, in het bijzonder zelfdoding die plaatsvindt binnen het eerste jaar van onderschrijving op de polis; 
andere uitsluitingen zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden (artikel 4.1).
Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website: www.afi-esca.be (rubriek «Onze oplossingen/Uw uitvaart financieren»).
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Doel

Bij overlijden van de Verzekerde zal AFI ESCA aan de aangeduide begunstigde(n) het spaartegoed uitkeren om de uitvaartdienst te 
laten plaatsvinden. In geval van overlijden van de Verzekerde binnen een periode van één jaar te rekenen vanaf de dag van het van 
kracht zijn van het contract (carenztijd), zal AFI ESCA echter niet het kapitaal uitkeren maar: 

-  de betaalde premies terugbetalen (onder aftrek van dossierkosten en de premie Bijstand) indien het een contract met periodieke 
premies betreft, 

- de theoretische afkoopwaarde betalen, in geval van een eenmalige premie. 

Deze beperking is niet van toepassing wanneer het overlijden het gevolg is van een ongeval. Deze beperking is eveneens niet van 
toepassing indien de Verzekerde ervoor kiest om een medisch onderzoek te ondergaan en onder voorbehoud van aanvaarding door 
AFI ESCA.

Een optionele bijkomende waarborg: repatriëring van de overledene, enkel naar België.
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Alle klachten kunnen ingevoerd worden via onze website www.afi-esca.be. 

Indien u niet tevreden bent met de beslissing kunt u klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeringen www.ombudsman.as 
of via onze hoger vermelde website www.afi-esca.be (rubriek «Belangrijke informatie»).

De inhoud van ons beleid inzake belangenconflicten is eveneens beschikbaar via het tabblad met hetzelfde onderwerp in de titel.

U kunt ons contacteren:
- per post: AFI ESCA Chaussée de Nivelles, 81 te 1420 Eigenbrakel.
- telefonisch: op het nummer 02/388.01.80.

De Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel. Controle van de activiteiten van de Verzekeringsmaatschappijen. 
https://www.bnb.be of 02/221.21.11.

De Ombudsman, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of op het nummer 02/547 58 71.
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De belangrijkste wetteksten van toepassing op deze polis « Kietis » zijn de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 alsook 
het K.B. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. 

Deze offerte is onderworpen aan het Wetboek van Economisch Recht, Boek VI. Marktpraktijken en Consumentenbescherming, aan 
de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, aan de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afne-
mers van financiële producten en diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan van 21 februari 2014 en het K.B. van 22 februari 1991 
houdende Algemeen reglement betreffende de controle.
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