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Credit care 
NN Insurance Belgium nv

  

Type 
levensverzekering 

Overlijdensverzekering (tak 21) 

Waarborgen   Hoofdwaarborg: de maatschappij verzekert een overlijdenskapitaal gekoppeld 
aan een consumentenkrediet. 

 Aanvullende waarborg: Invaliditeit: Bij deze aanvullende waarborg wordt het 
verzekerd kapitaal bij overlijden vervroegd uitgekeerd bij volledige en blijvende 
invaliditeit. 

 Het verzekerde kapitaal van de hoofdwaarborg is dalend. 
o Minimum verzekerd initieel kapitaal: € 5.000,01 
o Maximum verzekerd initieel kapitaal: 

 ≤ 50 jaar: € 75.000,00 
 51 – 60 jaar: € 50.000,00 

o Twee Hoofden: De formule ‘Twee Hoofden’ is een verzekering met 2 
verzekerden, waarbij het verzekerd kapitaal wordt uitbetaald bij het eerste 
overlijden.  

o De aanvullende waarborg ‘Invaliditeit’ kan niet onderschreven worden 
indien de formule ‘Twee Hoofden’ werd gekozen. 

 De belangrijkste uitsluitingen voor zowel de hoofdwaarborg als de aanvullende 
waarborg zijn: 
o Zelfmoord tijdens het eerste jaar 
o Een opzettelijke daad 
o Een gerechtelijke veroordeling, een misdaad of opzettelijk misdrijf 
o Een oorlogsfeit of terroristische activiteit  
o een ongeval als inzittende (piloot, bemanning, passagier) van een 

luchtvaartuig in het kader van een competitie, e.d. 
 Enkel voor de aanvullende waarborg invaliditeit komen daarop nog volgende 

uitsluitingen bij: 
o Poging tot zelfmoord 
o Overmatig gebruik van alcohol, drugs, e.d. 
o Esthetische chirurgie 
o Professionele sportbeoefening 
o Niet-objectiveerbare psychische aandoening 

 De hierboven genoemde uitsluitingen zijn niet-limitatief. Voor meer informatie 
kunt u onze Algemene Voorwaarden raadplegen. 

Doelgroep Credit care richt zich tot natuurlijke personen die de behoefte hebben om zich in te 
dekken tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en is steeds gekoppeld aan 
een consumentenkrediet. 
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Kosten  De premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico te 
waarborgen, kosten die dienen voor de werking van de maatschappij, met 
inbegrip van de marketing- en distributiekosten. 

 Indien u de overeenkomst afkoopt of reduceert, kunnen éénmalige kosten 
aangerekend worden. Voor meer informatie over deze kosten verwijzen we 
naar de Algemene Voorwaarden of naar de rubriek ‘Afkoop’ in dit document. 

 U kunt bij uw financieel adviseur een offerte aanvragen om de exacte premie, 
aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen. De op onze offertes  

         vermelde premie is steeds met inbegrip van alle kosten en lasten. 

Looptijd  Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 60 jaar 
 Eindleeftijd: maximum 70 jaar (voor de aanvullende waarborg Invaliditeit is de 

eindleeftijd maximum 65 jaar) 
 Looptijd: minimum 1 jaar – maximum 10 jaar 

Premie  De premie is enerzijds afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria en 
anderzijds afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie. Voor meer 
informatie kunt u terecht op onze website. 

 De premie is niet gewaarborgd. 
 Dit product wordt enkel aangeboden tegen de betaling van een éénmalige 

premie. 
 De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen. 

Fiscaliteit  U geniet geen fiscaal voordeel op de premies, maar de uitkering wordt op zijn 
beurt niet belast (eventuele successierechten buiten beschouwing gelaten). 

 Op de premies is een taks van 2% verschuldigd. 
 De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen. 

Afkoop  Bij afkoop ontvangt u de theoretische afkoopwaarde, berekend op de datum 
van stopzetting, verminderd met een kostenvergoeding en eventuele (para-
)fiscale lasten. Deze kostenvergoeding bedraagt 5%, tijdens de laatste 5 jaar van 
de overeenkomst afnemend met 1% per jaar, maar met een absoluut minimum 
van EUR 120,00 (geïndexeerd aan de gezondheidsindex; basis 2013 = 100). 

 Voor de aanvullende waarborgen is de afkoopwaarde 0. Hou hiermee rekening, 
zeker indien u uw contract met een éénmalige premie wenst te financieren. 
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Informatie  Beslissing tot afsluiten van een overeenkomst 
Wij raden u aan om alle relevante documenten met contractuele en 
precontractuele informatie grondig door te nemen, alvorens u overgaat tot het 
afsluiten van uw overeenkomst. De Algemene Voorwaarden en deze financiële 
infofiche kunnen gratis bekomen worden op onze website of aangevraagd 
worden via ondervermelde contactgegevens. 

 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. 

 Financieel adviseur: 
Uw financieel adviseur is uw eerste aanspreekpunt. Aarzel niet om contact met 
hem op te nemen voor een offerte. 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 2 407 75 22 

 Communicatie: 
De talen waarin wij communiceren zijn het Nederlands en het Frans, waarbij 
onze algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en andere documenten 
in beide talen beschikbaar zijn. 

 Toepasselijk recht:  
Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 

 Bij faillissement van een NN nv valt de eventuele afkoopwaarde van de 
overeenkomst onder de Belgische Beschermingsregeling ten bedrage van 
100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Meer informatie 
over die beschermingsregeling is te vinden op de website 
www.bijzonderberschermingsfonds.be. 

Klachtenbehandeling 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(0)2 547 59 
75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie. 

 
Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten van toepassing vanaf 01/02/2018. 
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