Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen
(niet sparen en beleggen)
Shelteo

Van Corona NV

TYPE LEVENSVERZEKERING
Shelteo is een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal (tak 21) die als doel heeft de
terugbetaling van het saldo van de lening op afbetaling te garanderen in geval van overlijden.
Shelteo is een collectieve overeenkomst waarbij de verzekeringsnemer en de begunstigde mozzeno NV
zijn.

WAARBORGEN
In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval gedurende de dekkingsperiode, betaalt
Corona NV het resterend saldo van uw lening op afbetaling. Het kapitaal wordt aan mozzeno NV betaald
en het mogelijk saldo aan de begunstigden conform artikel 7 van de algemene voorwaarden.
Het verzekerd kapitaal is minimum € 1.250 en maximum € 50.000 (exclusief premie).

DOELGROEP
Het product Shelteo is uitsluitend voor natuurlijke personen bedoeld die enerzijds een lening op afbetaling
bij mozzeno NV hebben afgesloten en die anderzijds hun naasten willen beschermen tegen de financiële
gevolgen van hun overlijden..

UITGESLOTEN RISICO’S
De uitgesloten risico's zijn als volgt:
•
•
•
•
•
•

Zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar
Opzet
Oorlog
Oproer
Atoomkerntransmutatie en radioactiviteit
Luchtvaart

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

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 Corona NV met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten. Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden van de overeenkomst
beschikbaar op de zetel van APRIL Belgium NV, op www.april-belgium.be of bij uw
verzekeringstussenpersoon..
Geen afkoopvergoeding.

LOOPTIJD
Duurtijd :
•
•

minimum 12 maanden en maximum 120 maanden
De looptijd van de verzekering hangt af van het in leven zijn van de verzekerde

Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 en 69 jaar
Maximum termijnleeftijd : 70 jaar

PREMIE
•
•
•
•

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt
u terecht op www.april-belgium.be
De premie wordt bepaald in functie van de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekerde
op moment van intekening en het te verzekeren kapitaal.
Betalingswijze van de premie: eenmalige premie
Een simulatie kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast aan de persoonlijke
situatie van de klant te kennen

FISCALITEIT
•
•
•
•

Geen belastingvoordeel voor de gestorte premies
Belasting van 4,4 % taks op de gestorte premies.
Elke huidige of toekomstige belasting of taks op het contract of naar aanleiding van de uitvoering
ervan, is ten laste van de ondertekenaar of van de begunstigde(n).
Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale bepalingen, wettelijk en reglementair, van
toepassing.

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend overgemaakt ter indicatieve titel en onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale wet/regelgeving.

GEDEELTELIJK AFKOOP
Niet mogelijk

AFKOOP
De verzekeringsnemer, mozzeno NV, staat het recht op afkoop af aan de verzekerden. Elk verzoek tot
afkoop dat door een verzekerde wordt ingediend, moet worden geformuleerd door middel van een
gedateerd en ondertekend schriftelijk document

INFORMATIE
•

De beslissing tot ondertekening van het bedoelde product gebeurt best op basis van een volledige
analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.
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•

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 APRIL
Belgium NV 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.

•

Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan de regels die van toepassing zijn op de
verkoop op afstand. De opzeggingsmodaliteiten zijn in dit geval vastgelegd in artikel 3 van de
algemene voorwaarden.

•

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. Corona NV is aangesloten bij het
wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden
op de website www.bijzonderbeschermingsfonds.be

•

Dit verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht

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.

AANBIEDER
APRIL Belgium NV, FSMA nr 114538A, KBO 0627678387, Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-laNeuve is een gevolmachtigde onderschrijver, gemachtigd door Corona NV om in België
overlijdensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen aangaan en beheren in naam en voor rekening van
Corona NV.
Corona NV, De Kleetlaan 7A, B-1831 Diegem, is een verzekeringsmaatschappij die erkend is onder het
nummer 0435, www.coronadirect.be

Deze financiële infofiche levensverzekering draagt de referentie 114538-SHELTEO-20200600 en
beschrijft de productmodaliteiten van toepassing op 01/06/2020.

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

