Funalia uitvaartverzekering : document “verkoop op afstand”
1. Identificatiegegevens
Tussenpersoon/verkoper
Agallis nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47 , BTW BE 0403.295.712. ingeschreven onder het FSMAnummer 22.061A, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en handelend als makelaar beheerder.

Verzekeraar/dienstverlener
AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 handelt als
aanbieder van dit product. Verzekeringsonderneming toegelaten onder code nr. 0079, onder het toezicht van de Nationale Bank van
België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Controle-autoriteit
AG Insurance nv is onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
AG Insurance en Agallis nv zijn onderworpen aan de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

2. Voornaamste kenmerken van de “Funalia uitvaartverzekering”
De uitvaartverzekering Funalia is een levenslange overlijdensverzekering (tak 21) van AG Insurance en wordt verdeeld door Agallis nv.

Waarborgen
Hoofdwaarborg:
De uitvaartverzekering 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 (exclusief taksen). In geval van overlijden in het tweede jaar wordt het
kapitaal overlijden beperkt wordt tot 50% van het verzekerd kapitaal (exclusief taksen). Deze wachttijd is niet van toepassing bij
overlijden door ongeval of in het geval van de kinderdekking.
Aanvullende waarborg:
Kinderen van de verzekeringsnemer vanaf de 24 ste week van de zwangerschap en jonger dan 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd
indien zij inwonend zijn bij (een van) de ouders en niet ontvoogd zijn. .
De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.funalia.be

Dekking
De verzekeringsnemer kan vrij, binnen bepaalde grenzen, het te verzekeren kapitaal bepalen.
Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: een
overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de overeenkomst, overlijden door de opzettelijke daad of op aansporing van de
begunstigde van de verzekering en overlijden ten gevolge van een (burger)oorlog. U vindt meer informatie hierover in de algemene
voorwaarden.
Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering te
consulteren, gratis beschikbaar op www.funalia.be.
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Premies
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
erfbelasting)

•

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 omstandigheden van een klant en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig
zijn. Informeer bij Agallis of bij AG Insurance.

Looptijd
De Funalia uitvaartverzekering heeft een levenslange looptijd. De verzekeringsnemer kan een afkoop uitvoeren vóór de einddatum
indien hij over een recht op afkoop beschikt.

3. Herroepingsrecht/Recht op afkoop
Herroepingsrecht/opzeggingsrecht
Op het moment van de onderschrijving van de Funalia uitvaartverzekering kan het verzekeringscontract worden herroepen zonder
dat er kosten moeten worden betaald en zonder motivering. Deze herroeping moet gebeuren binnen een termijn van 14 dagen na
ontvangst van de kennisgeving dat de verzekering werd onderschreven.
De herroeping moet schriftelijk gebeuren ten aanzien van Agallis. via een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing
tot herroeping van de overeenkomst blijkt.
Wanneer het herroepingsrecht niet wordt uitgeoefend, blijft het contract verder bestaan in overeenstemming met de
overeengekomen voorwaarden.

Recht op afkoop
Indien u beschikt over het recht op afkoop, kunt u dit contract afkopen in de loop van het contract in overeenstemming met de
voorwaarden omschreven in de algemene voorwaarden.
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4. Allerlei
Taal
Deze informatie en de Algemene Voorwaarden van de Funalia-uitvaartverzekering zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Periode van geldigheid van de informatie
De huidige informatie is alleen geldig op het moment van in kennisgeving ervan en is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze verzekering en in het bijzonder de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
en het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. De Wet van 21 december 2013 houdende
invoeging van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht is van toepassing op de
precontractuele betrekkingen tussen de verzekeringstussenpersoon en de Verzekeringsnemer. Elk geschil betreffende deze
verzekering valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, tenzij wettelijk anders bepaald.

5. Buitengerechtelijke klachtenregeling
Zonder afbreuk te doen aan uw recht om een rechtszaak te beginnen, kunt u bij vragen over uw contract 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 de maatschappij u voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van
de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.
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