AXA CREDIT PROTECTION
1. Het product
AXA CREDIT PROTECTION is een levensverzekeringsproduct, onderworpen aan het Belgisch recht,
dat, in het kader van een lening op afbetaling, de dekking overlijden en volledige invaliditeit
aanbiedt.
Deze verzekering is een collectieve verzekeringsovereenkomst tak 21 die werd afgesloten door
Mozzeno. Iedere klant die een lening op afbetaling afsluit bij Mozzeno, kan facultatief instappen door
een gezondheidsverklaring te ondertekenen.
Een medische vragenlijst is hiervoor niet nodig. Wie deze gezondheidsverklaring niet kan geven kan
bijgevolg niet van de voorwaarden van deze collectieve polis genieten.
AXA CREDIT PROTECTION is ontwikkeld door AXA Belgium NV, die een Belgische
verzekeringsmaatschappij is.

2. Doelgroep
Deze verzekering richt zich tot natuurlijke personen die een lening op afbetaling hebben afgesloten
bij Mozzeno en zich hierbij wensen in te dekken tegen het risico van vroegtijdig overlijden en
invaliditeit.
Dit product richt zich niet alleen tot de ontlener maar ook tot de medeontlener.

3. Toetredingsvoorwaarden
Natuurlijk personen kunnen aansluiten aan de volgende voorwaarden:
•

ontlener of medeontlener zijn van een persoonlijke lening bij Mozzeno;

•

een verklaring van goede gezondheid hebben ondertekend;

•

de lening op afbetaling overtreft een bedrag van 30.000 € niet en is terugbetaalbaar over
een periode van maximum 60 maanden;

•

maximaal 65 jaar zijn bij de afloop van de lening op afbetaling.
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4. Waarborg
Hoofdwaarborg – overlijden
Bij overlijden van de verzekerde, gedurende de periode van de waarborg, keert AXA Belgium het
kapitaal overlijden uit aan de begunstigde bij overlijden.
De begunstigde bij overlijden is:
•

Mozzeno, ten belope van de nog te vervallen maandelijkse aflossingen van de lening op
afbetaling;

•

de echtgen(o)te die noch uit de echt, noch van tafel of bed is gescheiden van de verzekerde,
bij ontstentenis de wettelijke samenwonende partner van de verzekerde, bij ontstentenis
aan de huidige of toekomstige kinderen van de verzekerde per gelijke delen, bij ontstentenis
de bloedverwanten in opgaand linie van de verzekerde per gelijke delen, bij ontstentenis aan
de nalatenschap van de verzekerde.

De verzekeringnemer – zijnde Mozzeno - staat zijn recht af aan de verzekerde om een andere
begunstigde bij overlijden aan te duiden voor het gedeelte van het kapitaal overlijden dat het
uitstaand saldo van de lening overstijgt.
Voor de niet gedekte risico’s verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden die u op deze site kan
terugvinden.
Bijkomende waarborg – invaliditeit
In geval van volledige invaliditeit worden de maandelijkse aflossingen, na een carenzperiode van 2
maandelijkse aflossingen terugbetaald aan de verzekerde.
Voor personen die een beroepsactiviteit uitoefenen, zal de volledige economische invaliditeit
worden gedekt. De economische invaliditeit wordt als volledig beschouwd van zodra de behaalde
graad 100% is.
Voor personen die geen beroepsactiviteit uitoefenen, zal de volledige fysieke invaliditeit worden
gedekt. De fysieke invaliditeit wordt als volledig beschouwd van zodra de behaalde graad 67%
bedraagt.
Voor de niet gedekte risico’s verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden die u op deze site kan
terugvinden.
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5. Duur van de waarborg
De aansluiting aan het contract en bijgevolg de toepassing van de waarborgen overlijden en
invaliditeit geldt gedurende de ganse duurtijd van de lening op afbetaling.

6. Fiscaliteit
De premie voor de verzekering is onderworpen aan een taks van 4,40%. De premie kan geen fiscaal
voordeel genieten.

7. Kosten en lasten
De vermelde premie houdt rekening met:
•

de premietaks;

•

bepaalde kosten (beheerstoeslagen en inningstoeslagen, forfait).

8. Klachtendienst
Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 te 1170
Brussel, email: customer.protection@axa.be).
Indien u vindt dat u op deze manier niet de passende oplossing hebt verkregen, kunt u zich richten
tot de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de
mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen.
U kunt eveneens uw klacht indienen via het Online Dispute Resolution (ODR) – platform :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/
Vooraleer u toetreedt tot het contract AXA CREDIT PROTECTION vragen wij u eveneens de algemene
voorwaarden te consulteren op deze website.
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