
 

 

 
 

Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen 
(niet sparen en beleggen) 

 

 TYPE LEVENSVERZEKERING  

Elitis Life Protect is een tijdelijke overlijdensverzekering van de tak 21 die al dan niet bestemd is om de 
terugbetaling van een krediet te waarborgen. Twee formules zijn mogelijk:  

- Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal  
- Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal 

 WAARBORGEN  

Hoofdverzekering overlijden alle oorzaken 

In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval tijdens de looptijd van het contract komt 
Vitis Life NV – Belgian Branch tussen voor het volledige saldo of een deel van het saldo van uw krediet of 
voor het vaste kapitaal dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract.  

Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangeduid en/of aan het kredietmaatschappij 
voor het saldo van het krediet. 

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 
750.000. 

Nevenverzekering kankerrisico 

In geval van diagnose van kanker tijdens de looptijd van het contract komt Vitis Life NV – Belgian Branch 
tussen voor het kapitaal dat is bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, maar beperkt 
tot het overlijdenskapitaal dat bepaald is op de datum van het schadegeval.  

Het kapitaal dat is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, is naargelang de keuze die in de bijzondere 
voorwaarden is gemaakt, gelijk aan 12 of 24 keer de maandelijkse termijn die op basis van de kenmerken 
van de hoofdwaarborg verkregen is (bedrag van het verzekerde kapitaal, looptijd, percentage van de daling, 
periodiciteit van de daling) met een maximum van 60.000€. 

De waarborg start na een wachttijd van 90 dagen waarin een kanker geen recht opent op eender welke 
prestatie. 
 
  

Elitis Life Protect  
Van Vitis Life NV 
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 DOELGROEP  

Het product Elitis Life Protect richt zich tot natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de 
financiële gevolgen van hun overlijden en tot rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen 
verzekeren. 

De nevenverzekering kankerrisico heeft als voorwerp de uitbetaling, in geval van diagnose van kanker bij de 
verzekerde, van een eenmalig en forfaitair kapitaal, waarvan het bedrag is bepaald in de bijzondere 
voorwaarden. 

 UITGESLOTEN RISICO’S  

Betreffende de hoofdverzekering: 

- Zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar 

- Opzet 

- Oorlog 

- Oproer 

- Atoomkerntransmutatie en radioactiviteit 

- Luchtvaart 

- Professionele sportbeoefening 

De volgende kankers zijn uitgesloten:  

- de kankers die histologisch worden geklasseerd als een van de volgende: 

• niet-invasief 

• carcinoom in situ 

• premaligne tumoren zoals trombocytemie en polycythemia rubra vera; 

- prostaatkanker, behalve als de kanker minstens is gevorderd tot categorie T2N0M0 van de TNM-

classificatie of tot een Gleasonscore hoger dan 6; 

- de benigne tumoren; 

- de niet-maligne hersentumoren; 

- de myelodysplastische syndromen; 

- de myeloprofileratieve ziekten, met uitsluiting van leukemie; 

- elke huidkanker die geen melanoom is, bij afwezigheid van metastasen. 

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden 

consulteren.  

 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 Vitis Life NV- Belgian Branch 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. 
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- 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  

Hoofdverzekering overlijden alle oorzaken 

- Minimumduur: 3 jaar (fiscale contracten: 10) en maximumduur: 30 jaar 

- Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 jaar en 65 jaar 

- Maximum leeftijd op het einde van het contract : 75 jaar 

Nevenverzekering kankerrisico 
 

- Minimumduur: 3 jaar en maximumduur: 25 jaar 

- Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 jaar en 55 jaar 

- Maximum leeftijd op het einde van het contract: 70 jaar 
 

De klant kan voortijdig afkopen (zie rubriek afkoop) 
De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af. 
 

 PREMIE  

- 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”. 

- 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. 

- De sterftetafels die aan de grondslag liggen van het tarief (essentieel onderdeel van de premie) van de 
overlijdenswaarborg, worden gewaarborgd gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van de overeenkomst. Na het verstrijken van die termijn, behoudt APRIL Belgium NV 
zich het recht voor de sterftetafels en dus het tarief van de overlijdenswaarborg collectief aan te passen. 
Bij gebrek daaraan wordt de waarborgperiode van de sterftetafels jaar na jaar verlengd. 

- In geval van collectieve aanpassing zal de verzekeringsnemer schriftelijk op de hoogte worden gebracht 
wanneer deze aanpassing zou leiden tot een premieverhoging of tot een vermindering van de verzekerde 
waarborgen. APRIL Belgium NV zal ervan uitgaan dat de verzekeringsnemer de tariefaanpassing 
aanvaardt als hij binnen 30 dagen niet heeft gereageerd. 

- De klant heeft de keuze tussen: 

• Eenmalige premie (niet mogelijk indien dekking kanker onderschreven) 

• Risicopremies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd van het contract. 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 premie wordt maandelijks (geen minimumbedrag) of jaarlijks betaald.    

- Bij maandelijkse betalingen is de domiciliëring verplicht.  

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

http://www.april-belgium.be/
http://www.april-belgium.be/
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Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een taks 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 hypothecaire lening om een 
onroerend goed te verwerven of te behouden. 
 
Er is geen taks van toepassing indien het contract wordt aangegaan in het kader van het pensioensparen. 
 
Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract is aangegaan door een 
rechtspersoon. Contract waarbij men, mits de wettelijke voorwaarden na te leven, fiscale voordelen op de 
gestorte premies geniet: pensioensparen of langetermijnsparen of een 
fiscaal voordeel in het kader van de gewestelijke woonfiscaliteit. 
 
Indien u de gestorte premies fiscaal inbrengt (zelfs één keer), leidt dit tot de taxatie van het verzekerde 
kapitaal.  Voor wat betreft de successierechten zij de Belgische wettelijke en 
reglementaire bepalingen van toepassing.  Vraag uw verzekeringstussenpersoon of APRIL Belgium NV via 
support.be@april.com 
 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst 
aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel 
verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering. 

 GEDEELTELIJK AFKOOP  

Niet mogelijk 

 AFKOOP  

Het recht op afkoop bestaat zodra de theoretische afkoopwaarde positief is. 
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 de beslissing tot ondertekening van of opening van het bedoelde product gebeurt best op basis van 
een volledige analyse van het voorstel en de medische documenten  

-  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. 



 

 
 

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 

-  

 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). Als u een klacht indient bij 
APRIL Belgium NV of bij de genoemde beroepsinstanties, doet dit geen afbreuk aan uw recht om 
desgevallend het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde Belgische rechtbanken. 

- Er kan ook een klacht worden gericht aan het Commissariat aux Assurances (de overheid die toeziet op 
het verzekeringswezen in het Groothertogdom Luxemburg), 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 
of bij de Association des Compagnies d’Assurance et de réassurance du Grand-Duché du Luxembourg   
(ACA), 12 rue Érasme, L-1468 Luxembourg. 

- Dit verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

 AANBIEDER  

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

Neuve is een gevolmachtigde onderschrijver, gemachtigd door Vitis Life NV – Belgian Branch om in België 

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

Vitis Life NV – Belgian Branch.   

Vitis Life NV – Belgian Branch, waarvan de kantoren gevestigd zijn in B-1831 Diegem, Jan Emiel 

Mommaertslaan, 20B en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0686.903.619, succursale van de naamloze vennootschap Vitis Life S.A. met maatschappelijke zetel in  

L-1311 Luxembourg, Boulevard Marcel Cahem, 52, ingeschreven bij het handels- en 

vennootschappenregister van Luxemburg onder de afdeling B, nummer 49.922 en erkend als 

levensverzekeringsvennootschap door het Commissariat aux Assurances. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.april-belgium.be/
mailto:info@ombudsman.as

