Funeral Care – Overlijdensverzekering (Deel I)

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Voorwerp
Dit document biedt u de voornaamste inlichtingen omtrent dit verzekeringsproduct. Het betreft geen commercieel- of marketingdocument. Deze inlichtingen worden opgelegd inzake de distributie van verzekeringsproducten
en hebben als doel u de aard, risico’s, kosten en voordelen van dit product te doen begrijpen teneinde u beter toe
te laten deze te vergelijken met andere producten.
Product
Naam van het product
Datum creatie
Controle autoriteit

Funeral Care (Overlijdensverzekering Deel I)
01.01.2020
Financial Market Supervisory Authority Liechtenstein (FMA)

Type levensverzekering
Type

Funeral Care is een levenslange overlijdensverzekering (tak 21) met als doel het indekken van de financiële consequenties van een overlijden meer bepaald deze rechtstreeks
gelinkt aan de begrafeniskosten van een verzekerd persoon of een kind van die verzekerde.
Het verzekerd kapitaal kan :
• Constant zijn gedurende de volledige periode van dekking ;
• Geïndexeerd worden aan een percentage van 2% en dit gedurende de periode van
de premiebetaling.

Garanties

Funeral Care garandeert, in het geval van het overljiden van een verzekerde persoon of
één van z’n kinderen, het uitbetalen van een kapitaal aan de begunstigde(n) aangeduid
door de verzekeringsnemer.
Het kapitaal is vast bepaald in de bijzondere voorwaarden van uw contract, en dit met
een minimum van 3.000 euro en een maximum van 15.000 euro, eventueel jaarlijks geindexeerd aan een percentage van 2% en dit gedurende de periode van de premiebetaling.

Wachttijd

Een wachttijd van maximum 24 maanden voor de verzekerde, of een kind van de verzekerde (bij het overlijden van een verzekerd kind) is bedongen in het voordeel van de
verzekeringsonderneming. De wachttijd kan in bepaalde gevallen verkort worden tot 6
maanden. Deze wachttijd is vermeld in de verzekeringspolis en vermeld dat de verzekerde prestaties tijdens deze wachttijd enkel verworven zijn bij een overlijden door ongeval.

UItsluitingen

Volgende risico’s zijn altijd uitgesloten (niet-limitatieve lijst) :
• De zelfmoord van de verzekerde voor zover het zich voordoet tijdens het eerste
verzekeringsjaar ;
• Het overlijden van de verzekerde op aansporing van of met opzet door de verzekeringsnemer of een begunstigde ;
• Het overlijden van de verzekerde als gevolg van een rechterlijke veroordeling of dat
de onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak is van een daad die gelijk is aan of zou
kunnen gekwalificeerd worden als een misdaad, een opzettelijk wanbedrijf met de
verzekerde als dader of mededader ;
• Het overlijden van de verzekerde als direct of indirect gevolg van een blootstelling
aan ioniserende straling (uitgezonderd medische bestraling), splijtstoffen of radioactief materaal en afval ;
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•

Doelgroep

Het overlijden van de verzekerde als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten, allerlei politiek-, ideologisch-, of sociaal geïnspireerde collectieve gewelddaden, al dan
niet gepaard met opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook,
behalve indien de verzekerde daaraan niet actief en vrijwillig heeft deelgenomen.

Funeral Care richt zich op :
• Natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de directe financiele gevolgen van een overlijden en de kost van de uitvaart.
• Aan rechtspersonen die deze zekerheid wensen aan te bieden aan hun personeel
of leden.
Een contract kan enkel afgesloten worden indien de verzekerde minder dan 85 jaar is
op het ogenblik van de onderschrijving.

Kosten
De premie bevat een risicopremie om het overlijdensrisico te dekken, evenals acquisitie- en administratiekosten
van Nucleus Life AG. Indien u kiest voor een geïndexeerd kapitaal, wordt de premie jaarlijks verhoogd met 3%.
Indien u kiest voor gesplitste premiebetaling (vb maandelijkse premiebetaling), zijn er geen extra kosten verschuldigd.
De tussenpersoon heeft de mogelijkheid om een administratieve kost toe te voegen van maximaal 100 euro, welke
geïnd wordt tijdens de eerste vervaldag van de premie.
Voor zover het contract het toelaat, en indien u ervoor kiest om uw verzekeringscontract af te kopen of te reduceren, kunnen volgende kosten verschuldigd zijn :
• Afkoopkosten : 5% afkoopkosten berekend op de theoretische afkoopwaarde, te vermeerderen met 135
euro;
• Reductiekosten : 75 euro.
Contacteer uw tussenpersoon voor meer informatie. Voor meer informatie betreffende de kosten, raadpleeg de
algemene voorwaarden die gratis ter beschikking zijn op onze website www nucleus.li of in papieren versie op
verzoek.
Duurtijd
Het contract wordt afgesloten voor de volledige levensduur van de verzekerde. De verzekeringsovereenkomst eindigt echter in geval van overlijden van de verzekerde of in geval van een volledige afkoop.
Premie
U hebt de keuze tussen :
• Een koopsom ;
• Een constante periodieke premie (genivelleerde premie) : de periodieke premie is betaalbaar gedurende de
looptijd van het contract, met een maximum van 30 jaar.
De premie is gebaseerd op de leeftijd van de verzekerde en medische acceptatie. De premie hangt ook af van
verschillende segmentatiecriteria. Een ervaringstarief bepaalt de premie. Het tarief is niet gegarandeerd en de
verzekeringsmaatschappij behoudt zich het recht voor om het tarief tijdens het contract aan te passen.
Het tarief kan alleen collectief worden herzien voor alle contracten die vallen onder hetzelfde ervaringstarief. De
herziening kan alleen gebeuren op basis van objective criteria, d.w.z. als de herziening door de wet of een toezichthoudende autoriteit is vereist of als de verzekeringsmaatschappij merkt dat de nieuwe sterftetafels aanzienlijk verschillen van deze die gebruikt zijn voor het in voege zijnde tarief.
De periodieke premie kan jaarlijks, halfjaarlijks of maandelijks worden betaald. U kunt ook kiezen voor een eenmalige premie of koopsom. De frequentie is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.
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Fiscaliteit
Op de premies gestort door een natuurlijk persoon wiens fiscaal domicilie in België is, zal een premietaks van 2%
gerekend worden.
Op de premies gestort door een rechtspersoon wiens fiscaal domicilie in België is, zal een premietaks van 4,4%
gerekend worden.
Afkoop
De aanvraag tot afkoop moet aan de verzekeringsonderneming worden meegedeeld door middel van een aangetekende brief, gedateerd en ondertekend door de verzekeringsnemer.
Het schriftelijk akkoord van de aannemende begungstigde(n) is essentieel voor een contract dat afgekocht wordt.
Een gedeeltelijke afkoop is niet toegelaten.
De theoretische afkoopwaarde wordt berekend op datum van het verzoek tot afkoop. De theoretische afkoopwaarde wordt berekend op de datum van het afkoopverzoek. De afkoop treed in werking op de datum waarop
de verzekeringsnemer de afkoopkwitantie die hem door de verzekeringsonderneming ter beschikking is gesteld,
voor akkoord tekent. Vanaf dit ogenblik is het overlijden van de verzekerde niet langer gedekt. In geval van een
afkoop zal de verzekeringsonderneming de theoretische afkoopwaarde uitbetalen, verminderd met een afkoopvergoeding. Voor meer informatie kunt de algemene voorwaarden raadplegen.
Behandeling schadegevallen en klachten
Indien u een klacht wilt indienen over het product, de tussenpersoon of de verzekeringsmaatschappij of indien u
ten onze aanzien uw rechten wil doen gelden, kunt u tijdens de kantooruren telefonisch contact opnemen.
U kunt uw klacht ook indienen via onze website, per fax, per post of per e-mail.
Nucleus Life AG, Bangarten 10, FL-9490 Vaduz
Tel : +423 399 10 90 , Fax: +423 399 10 97, info@nucleus.li, www nucleus li
Indien u ontevreden bent over de reactie van onze Klachtenmanagementservice, kan de klacht worden gericht
aan de Financial Market Authority (FMA) Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein. U kunt
eveneens uw klacht richten tot de Ombudsman der verzekeringen en dit op volgend adres : De Meeûssquare 35
te 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
Eender welke klacht ontzegt u echter niet de mogelijkheid om een gererechtelijke procedure te starten.
Bijkomende inlichtingen
De informatie in dit document is gebaseerd op EU-richtlijnen en kan daarom verschillen van de individuele vereisten voor precontactuele informatie waarin de Liechtensteinse wet voorziet. U ontvangt informatie over het verzekeringsproduct dat u wil onderschrijven voordat we het contract uitgeven. De algemene voorwaarden bevatten
essentiële contractuele bepalingen die wij aan u als klant zullen communiceren.
De premies van uw verzekeringscontract vormen de wiskundige reserve. De activa ter vorming van de wiskundige
reserves worden gescheiden gehouden van de andere activa van de onderneming. In geval van insolventie van een
levensverzekeraar vormen de activa van de verzekeringsnemer een afzonderlijk geheel welke schuldeisers niet
kunnen claimen.
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