Infofiche overlijdensverzekeringen
Funalia uitvaartverzekering
Deze infofiche overlijdensverzekering beschrijft de voorwaarden van het product die van toepassing zijn vanaf 01/10/2018.

Type levensverzekering
Overlijdensverzekering (tak 21) van AG Insurance verdeeld door Agallis nv, makelaar-beheerder, en onderworpen aan het Belgisch recht.

Waarborgen en uitsluitingen
Hoofdwaarborg
De verzekering Funalia waarborgt de betaling van een kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde. De verzekeringsnemer kan vrij het
verzekerde kapitaal bepalen met een maximum van 15.000 euro.
Het verzekerde kapitaal ligt vast gedurende de volledige looptijd van het contract voor de contracten met een eenmalige premie en wijzigt jaarlijks
in functie van de indexering van de premies voor de contracten met periodieke premies.
Elke nieuwe polis heeft een wachttijd van 2 jaar vanaf de aanvangsdatum van het contract. In geval van overlijden in het eerste jaar wordt het
kapitaal overlijden beperkt tot de betaalde premies. In geval van overlijden in het tweede jaar wordt het kapitaal overlijden beperkt wordt tot 50%
van het verzekerd kapitaal. Deze wachttijd is niet van toepassing bij overlijden door ongeval of in het geval van de kinderdekking.
U vindt hieronder een niet-exhaustieve lijst van de uitsluitingen:
•

Overlijden als gevolg van zelfdoding tijdens het jaar volgend op de aansluitingsdatum

•

Overlijden als gevolg van oorlog of burgeroorlog

•

Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer (indien deze niet dezelfde
persoon is als de verzekerde) of van een van de begunstigden.

Aanvullende waarborg (kinderdekking)
Kinderen van de verzekeringsnemer vanaf de 24e week van de zwangerschap en jonger dan 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd als zij inwonen
bij (een van) de ouders en niet ontvoogd zijn.
In de algemene voorwaarden vindt u meer informatie over deze waarborgen en uitsluitingen.

Doelgroep
Dit verzekeringsproduct is bedoeld voor natuurlijke personen die hun familieleden financieel willen beschermen met betrekking tot de betaling
van alle of een deel van de begrafeniskosten in geval van overlijden van de verzekerde.

Kosten
De premie omvat, naast een zuivere premie om de verschillende waarborgen te dekken, kosten voor de werking van AG Insurance.
In geval van gespreide premiebetaling worden bovendien 4 % splitsingskosten aangerekend.
Als u kiest voor een afkoop of reductie van uw contract, kunnen de volgende eenmalige kosten aangerekend worden:
•
Afkoopkosten: de afkoopvergoeding bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde.
•
Reductiekosten: de reductievergoeding bedraagt 0,5 % van de som van de nog verschuldigde premies (taks inbegrepen).
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Looptijd
Het is een levenslange verzekering. De verzekeringsnemer kan een afkoop uitvoeren vóór de einddatum indien hij over het recht van afkoop
beschikt.

Premie
De verzekeringsnemer kan de premie in één keer of in meerdere keren betalen, met spreiding over meerdere jaren.
Gedurende de looptijd van de betaling van recurrente premies wordt de premie elk jaar op 01/01 geïndexeerd op basis van de consumptie-index
van oktober die de vervaldag van 01/01 voorafgaat. Deze indexatie van de premie leidt ook tot een herberekening en aanpassing van het
verzekerd kapitaal. Na de looptijd van de premiebetaling wordt het verzekerd kapitaal niet verder geïndexeerd.
Als de index van de consumptieprijzen negatief is, blijven de premie en het kapitaal ongewijzigd.
De verzekeringsnemer kan de exacte premie verkrijgen via een offerte, aangepast aan zijn individuele situatie.

Fiscaliteit
De huidige Belgische belastingwetgeving stelt dat:
•

Een taks van 2 % wordt ingehouden op de gestorte premies

•

Er is geen fiscaal voordeel verbonden is aan de stortingen. De prestatie is dus niet belast (afgezien van eventuele successierechten)

•

In geval van afkoop binnen de 8 jaar na afsluiting van het contract is er mogelijk roerende voorheffing verschuldigd.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen. Informeer u bij Agallis of AG Insurance.

Afkoop/opname
U kunt uw contract volledig afkopen als u over een recht van afkoop beschikt en de nodige formaliteiten uitvoert.
Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.

Informatie
De klant neemt kennis van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie voor de aankoop van, inschrijving op,
toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het product.
Voor meer informatie over deze verzekering verwijzen we naar de algemene voorwaarden van de overeenkomst die u op verzoek gratis kunt
verkrijgen bij AG Insurance of op de website www.funalia.be.
Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België valt de eventuele afkoopwaarde van de overeenkomst voor een natuurlijk
persoon, onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. AG Insurance is
aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website
https://garantiefonds.belgium.be/nl

Klachtenbehandeling
Bij vragen over dit contract kunt u contact opnemen met Agallis nv ter attentie van Funeral Team – Kantersteen 47 – 1000 Brussel of via e-mail:
funalia@agallis.be. Zij geven u graag meer informatie of zoeken samen met u naar een oplossing.
Elke klacht in verband met de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E.
Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (telefoonnummer 02 664 02 00).
Als de oplossing die Agallis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de
verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.
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