
 

 

 
 

Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen 
(niet sparen en beleggen) 

 

 TYPE LEVENSVERZEKERING  

Elitis Blue Cover is een tijdelijke overlijdensverzekering ( tak 21) al dan niet bestemd tot waarborg van de 
terugbetaling van een krediet.  

Twee formules zijn mogelijk:  

- een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal; 

- een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal (schuldsaldoverzekering). 

 

 WAARBORGEN  

Deze verzekeringsovereenkomst waarborgt bij het overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de 
verzekeringsovereenkomst de uitkering van een vastgesteld kapitaal aan een door de verzekeringsnemer 
aangeduide begunstigde. 

- Bij een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal is dit kapitaal een vast bedrag, zoals bepaald 
in de bijzondere voorwaarden van uw overeenkomst; 

- Bij een schuldsaldoverzekering is dit kapitaal gelijk aan de bij het overlijden openstaande schuld of het 
‘saldo van het krediet’. Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan de betrokken kredietinstelling. 

 
Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 300.000 en maximum 
€ 20.000.000.  

Bij de tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal ligt het gekozen verzekerde kapitaal vast gedurende 
de ganse looptijd van de overeenkomst. Bij de schuldsaldoverzekering neemt, tijdens de duur van de 
overeenkomst, het verzekerde kapitaal proportioneel af met het uitstaande saldo van het krediet. 
 

 DOELGROEP  

Het product Elitis Het product Elitis Blue Cover richt zich tot: 

- natuurlijke personen die hun nabestaanden willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun 
overlijden; 

- rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen verzekeren. 
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 UITGESLOTEN RISICO’S  

Voor méér informatie hierover verwijzen we graag naar de algemene en bijzondere voorwaarden van uw 

overeenkomst. 

 

KOSTEN  

- De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen, 
kosten die dienen voor de werking van APRIL Belgium NV en Federale Verzekering met inbegrip van 
de marketing- en distributiekosten. 
 

- Indien u ervoor opteert uw premiebetaling te spreiden (bijv. maandelijks), worden u geen 
fractioneringskosten aangerekend. 

 

- Indien u opteert voor een afkoop van uw contract worden volgende eenmalige kosten aangerekend : 
 

Afkoopkosten  5% Afnemend afkoop vergoeding berekent op 
de theoretische afkoopwaarde 

 
Dit percentage neemt tijdens de laatste 5 jaar met 1 % per jaar af, zodat op het einde van het laatste 
verzekeringsjaar 100% van de afkoopwaarde wordt uitbetaald. 

- Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden van de overeenkomst beschikbaar 
op de zetel van APRIL Belgium NV, via www.april-belgium.be of bij uw verzekeringstussenpersoon.  

 

 LOOPTIJD  

- De looptijd van de verzekering hangt af van het in leven zijn van de verzekerde  

- Minimum looptijd : 3 jaar (uitz. Overeenkomsten afgesloten in het kader van fiscaliteit: 10 jaar) 

- Maximumlooptijd bij verzekeringsovereenkomst tot dekking van successierechten : 3 jaar 
 

- Leeftijd bij de ondertekening : tussen 18 en 70 jaar*  
*Bij een verzekeringsovereenkomst tot dekking van successierechten, mag de maximumleeftijd bij onderschrijving 
worden verhoogd tot 75 jaar. 

- Maximum leeftijd op het einde van het contract : 85 jaar 

- De klant kan steeds voortijdig afkopen (zie hiervoor rubriek “Afkoop”) 

 

 PREMIE  

- U heeft de keuze tussen: 
 

• Eenmalige premie 

• Risicopremies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst. De premie wordt 
herberekend bij elke vervaldag in functie van het verzekerd kapitaal en de leeftijd van de 
verzekerde 

• Vaste premies: betaalbaar tiijdens 2/3 van looptijd (schuldsaldoverzekering) of tijdens de volledige 
looptijd (vast kapitaal) 

 

- De duur van de premiebetaling is afhankelijk van de wijze van premiebetaling. De premie wordt 
maandelijks (geen minimumbedrag) of jaarlijks betaald, naar gelang uw keuze. Uw keuze blijkt uit de 
bijzondere voorwaarden van uw overeenkomst.  

- De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u 
terecht op http://www.april-belgium.be onder de rubriek “Algemene informatie”/”Wettelijke 
vermeldingen”/”segmentatiecriteria”. 

http://www.april-belgium.be/
http://www.april-belgium.be/
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- De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie. 

- Een simulatie kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast aan de persoonlijke situatie 
van de klant, te kennen. 

- Het tarief kan slechts herzien worden op basis van objectieve omstandigheden, dit is hetzij een herziening 
opgelegd door de wetgeving of door de autoriteit belast met de betreffende controle, hetzij het vaststellen 
van Federale Verzekering dat nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk verschillen van degene die het 
geldend tarief bepalen. 

- Een herziening kan een daling of een verhoging van het tarief inhouden. Indien de herziening een 
verhoging van de premie of een verlaging van de verzekerde waarborgen met zich mee zou brengen, zal 
de verzekeringsnemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

 

 FISCALITEIT  

De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde niet-professionele klant-natuurlijke 
persoon, inwoner van België, tenzij anders vermeld:  
  

- Verzekeringstaks 
 
Op de gestorte premies verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een 
verzekeringstaks van 2% ingehouden.  
 
De taks wordt verminderd tot 1,10% voor tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal, 
aangegaan door natuurlijke personen, die dienen voor het waarborgen van een hypothecair krediet om een 
onroerend goed te verwerven of te behouden. 
 
Er is geen taks van toepassing indien de overeenkomst wordt aangegaan in het kader van het 
pensioensparen. 
 
Indien de overeenkomst is aangegaan door een rechtspersoon wordt er een tak van 4,4% ingehouden op de 
gestorte premies.  
 

- Deze verzekeringsovereenkomst kan al dan niet in een fiscaal kader worden aangegaan:  
 
Indien de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten in een fiscaal kader heeft u onder bepaalde 
voorwaarden recht op een fiscaal voordeel op de gestorte premies. Zo kunt u genieten van een 
belastingvermindering in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen of in het kader van de 
woonfiscaliteit. 
Indien u de gestorte premies fiscaal inbrengt (zelfs één keer), leidt dit tot de taxatie van het verzekerde 
kapitaal. 
  
Voor méér informatie kunt u rechtstreeks terecht bij uw verzekeringstussenpersoon of vraag het via  
support.be@april.com  

De De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst aan wijzigingen 
onderhevig zijn.  
 
Indien de verzekeringsovereenkomst niet in een fiscaal kader wordt afgesloten is er geen fiscaal voordeel op 
de gestorte premies. De uitkering wordt op zijn beurt niet belast (uitgezonderd de eventuele 
successierechten).  

 

 

mailto:support.be@april.com
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  GEDEELTELIJK AFKOOP  

Niet mogelijk 

 AFKOOP  
 
Voor overlijdensverzekeringen die betaald worden met:  
- risicopremies; 
- met vaste periodieke premie betaalbaar gedurende een periode die langer is dan de helft van de 

looptijd van de overeenkomst  
geldt er geen recht tot afkoop. 
 
In andere gevallen is er steeds recht op een volledige afkoop. 
 
De verzekeringsnemer mag op iedere ogenblik door middel van een gedagtekende en ondertekende brief 
aan APRIL Belgium NV de afkoop van zijn overeenkomst vragen. 
 
De afkoop op verzoek van de verzekeringsnemer is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de 
eventuele aanvaardende begunstigde(n). 
 
De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de verzekeringsnemer de door APRIL Belgium NV 
uitgereikte regelingskwitantie voor akkoord ondertekent. 

 

 INFORMATIE  

- De beslissing tot onderschrijving van het product Elitis Blue Cover gebeurt het best op basis van een 
volledige analyse van deze financiële infofiche, het verzekeringsvoorstel, medische formaliteiten en de 
algemene voorwaarden van het product. 

- Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de 
overeenkomst die op verzoek kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel van de 
verzekeringsonderneming en die steeds kunnen worden geraadpleegd op de website  
www.april-belgium.be of bij uw verzekeringstussenpersoon.  

 
- Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen. 

 
- Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België valt de eventuele 

afkoopwaarde van de overeenkomst onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van 
100.000 Eur per persoon en per verzekeringsonderneming. Federale Verzekering is aangesloten bij het 
wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op 
de website www.bijzonderbeschermingsfonds.be 

 

 KLACHTENBEHANDELING  
 

- Alle communicatie gebeurt uitsluitend met APRIL Belgium NV. Een klacht kan ingediend worden via 
support.be@april.com of op het postadres onderaan deze fiche. Als de verzekeringnemer geen 
genoegen neemt met het ontvangen antwoord, kan hij zich wenden tot de Ombudsman voor de 
verzekeringen, Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as, fax: 02/547.59.75).  
Als u een klacht indient bij APRIL Belgium of bij de genoemde beroepsinstanties, doet dit geen afbreuk 
aan uw recht om desgevallend het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde Belgische 
rechtbanken. 
 

- Dit verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht 

http://www.bijzonderbeschermingsfonds.be/
mailto:info@ombudsman.as


 

 
 

Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve 

Tel. : +32 (0)10 47 64 59 – support.be@april.com 

www.april-belgium.be 
 

KBO 0627 678 387 - FSMA 114538 A 
 
Gemachtigd om onderhavig contract af te sluiten en te beheren in naam en voor 
rekening van de in de algemene voorwaarden gedefinieerde verzekeringsmaatschappij 

 AANBIEDER  

APRIL Belgium NV, FSMA nr 114538A, KBO 0627678387, Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-la-

Neuve is een gevolmachtigde onderschrijver, gemachtigd door Federale Verzekering om in België 

overlijdensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen aangaan en beheren in naam en voor rekening van 

Federale Verzekering.   

Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, nr 0346, Stoofstraat 12, B-1000  

Brussel, is een verzekeringsmaatschappij met een vergunning om in België overlijdensverzekeringen aan 

te bieden, www.federale.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze financiële infofiche levensverzekering draagt de referentie 114538-ELITISBLUECOVER-20200300 
en beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/03/2020. 

http://www.april-belgium.be/
http://www.federale.be/

