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Infofiche overlijdensverzekering 
 

 

Studiekostenverzekering van AG Insurance 

 

Deze infofiche overlijdensverzekering beschrijft de voorwaarden van het product, die van toepassing zijn vanaf 01/01/2020. 

Type levensverzekering 
 

Overlijdensverzekering (tak 21)  

Waarborgen 
 

Deze verzekering voorziet in de storting van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde. Het kapitaal bestaat uit volgende elementen: 

- een vast jaarlijks bedrag van € 1.000 gedurende twee jaar; 

- en een vast maandelijks bedrag gedurende 24 maanden. Dit maandelijks bedrag hangt af van de gekozen formule en bedraagt € 350, 
€ 700 of € 1.000. Je kiest zelf de formule.  

Het vast jaarlijks bedrag wordt elke keer gestort op de eerste werkdag van augustus. Het maandelijks bedrag wordt steeds gestort op de eerste 
werkdag van de maand.  

Als het overlijden het gevolg is van een risico dat is uitgesloten in de algemene voorwaarden, dan zal de vergoeding beperkt worden tot de 
eventuele theoretische afkoopwaarde.  

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de uitsluitingen:  

- overlijden als gevolg van zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de datum van inwerkingtreding van het contract 

- overlijden veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde  

- overlijden als gevolg van (burger)oorlog. 

In de algemene en bijzondere voorwaarden vind je meer informatie. 

Doelgroep 
 

Dit verzekeringsproduct is bedoeld voor een ouder van maximaal 59 jaar, die zijn kind wil beschermen tegen de financiële gevolgen van zijn 
overlijden op de verderzetting van de studies van zijn kind. 

Bij de onderschrijving van het contract moet het begunstigde kind minimum 17 jaar en maximum 25 jaar oud zijn, en heeft het hogere studies 
aangevat of zal het ze aanvatten in het komende jaar. 

Kosten 
 

De premie omvat een risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen en kosten die dienen voor de werking van AG Insurance. 

Looptijd 
 

De looptijd van de verzekering bedraagt 7 jaar en is niet verlengbaar. De verzekering wordt automatisch beëindigd in geval van overlijden van de 
verzekerde. 
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Premie 
 

De premie hangt af van verschillende segmentatiecriteria, zoals de leeftijd van de verzekerde ouder (< 50 jaar of >= 50 jaar). De premie zal 
verhogen tijdens de duur van het contract, met name wanneer de verzekerde 50 jaar wordt. Meer informatie over de segmentatiecriteria vind je 
op de webpagina www.vivay.be/nl/Studiekostenverzekering. 

De premie is gewaarborgd voor een periode van 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van het contract. De premie kan worden herzien na iedere 
periode van 3 jaar, op de jaarlijkse vervaldatum van het contract.  

De premie is maandelijks betaalbaar via domiciliëring. 

Een raming van de premie kan gegeven worden op de website www.vivay.be. 

Fiscaliteit 
 

Op basis van de Belgische fiscale wetgeving die op dit moment in voege is:  

- een taks van 2 % is verschuldigd op de premies die gestort zijn door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België. Er is 
geen fiscaal voordeel op de premiebetalingen. 

- de vaste maandelijkse en jaarlijkse bedragen die gestort worden na het overlijden van de verzekerde kunnen onderworpen zijn aan 
successierechten afhankelijk van bepaalde individuele criteria. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke 
begunstigde en kan in de toekomst wijzigen. 

Informatie 
 

De beslissing om het product te onderschrijven, gebeurt best op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele 
of precontractuele informatie. 

Meer informatie over dit product vind je in de algemene voorwaarden van het contract die je op verzoek gratis kan krijgen op de zetel van AG 
Insurance. Je vindt ze ook terug op de website www.vivay.be of bij je verzekeringstussenpersoon. 

Klachtenbehandeling 
 

De verzekerde kan elke klacht in verband met deze verzekering schriftelijk richten tot: AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 
53, 1000 Brussel (tel. +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail customercomplaints@aginsurance.be (telefoonnummer 02/664.02.00). 

Als die procedure geen oplossing brengt voor de verzekerde, kan die zich met zijn klacht richten tot: de Ombudsman van de Verzekeringen, de 
Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as, of via een e-mail naar info@ombudsman.as. 
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