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Uitvaartverzekering
Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (Tak 21)
Deze financiêle voor een levensverzekering beschrijft de 
productvoorwaarden die van kracht zijn sinds 1 juli 2018. 
Ze draagt de referentie FIF_0435_Leven43.

Type levensverzekering
Overlijdensverzekering uit tak 21, levenslang afgesloten.

Waarborgen

Deze verzekering geeft u geen recht op winstdeelname.

Doelpubliek

Kosten

Premie

Fiscaliteit

Afkoop/Opname

Bij het overlijden van de verzekerde maken we een 
kapitaal over dat hij zelf vastlegde: minimaal 2.250 en 
maximaal 10.000€.

Is het overlijden het gevolg van een ongeval? Dan keren 
we 100 procent van het kapitaal uit. Het maakt niet uit 
wanneer de verzekerde overlijdt.
Is het een natuurlijk overlijden of een dat het gevolg is van 
een ziekte? Dan  voorzien we een vrijstellingsperiode van 
zes maanden bij een eenmalige premie. Bij een periodie-
ke premie is dat twee jaar. In die periodes komen we 
gradueel aan tussen.

Bepaalde overlijdensomstandigheden dekken we niet. 
Voorbeelden: zelfdoding tijdens het eerste dekkingsjaar. 
Of een overlijden na deelname aan rellen.

Lees de algemene en bijzondere productvoorwaarden 
voor meer informatie over de vrijstellingsperiode, garan-
ties en uitzonderingen.

Dit product is bestemd voor wie zijn familie financieel wil 
beschermen en de kosten van zijn uitvaart wil laten 
dekken.

De premie die u betaalt bestaat uit: premie om het 
overlijdensrisico te verzekeren en werkingsbijdrage aan 
Corona Direct Verzekeringen.

Bij afkoop van uw contract rekenen we een supplement 
van 5 procent van de theoretische afkoopwaarde aan. Dat 
percentage daalt met 1 procent per jaar gedurende de 
laatste 5 jaren vóór de 90ste verjaardag van de verzekerde.

De minimale afkoopkosten bedragen 60 euro. Dat bedrag 
is gekoppeld aan de gezondheidsindex van de consump-
tieprijzen.

Bij een premievrijmaking van het contract rekenen we 
een kost die oploopt tot 0,5 procent van de actuele waarde 
van de nog te betalen premies.

Looptijd
In principe geldt de verzekering levenslang. In bepaalde 
gevallen kan de verzekeringnemer een afkoop van het 
contract vragen als de verzekerde nog leeft. Het 
contract loopt automatisch af zodra de verzekerde 
overlijdt.

De verzekeringnemer kiest hoelang hij premies wil beta-
len en hoe vaak: in één keer (eenmalige premie) of perio-
dieke gedurende 10, 15 of 20 jaar.

De onderschrijving van een contract op basis van perio-
dieke premies kan tot de verzekerde 75 jaar is.

De volgende fiscale regeling is van toepassing op de 
gemiddelde niet-professionele cliënt die als natuurlijk 
persoon in België woont: U betaalt 2 procent belastingen 
op de premies. Dit verzekeringsproduct komt niet in 
aanmerking voor belastingvermindering. Meer weten 
over de fiscale regeling rond dit product? Bel onze 
consultants levensverzekeringen op 02/ 244.21.80.

Het contract volledig of gedeeltelijk afkopen is alleen 
mogelijk als de theoretische afkoopwaarde hoger is dan 
30 euro. Dat bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsin-
dex van de consumptieprijzen.

Informatie
Voor meer informatie over deze uitvaartverzekering 
wordt verwezen naar algemene voorwaarden van de 
overeenkomst die op verzoek kosteloos kunnen worden 
verkregen op de zetel van de Maatschappij en die steeds 
kunnen worden geraadpleegd op de website www.coro-
nadirect.be. Dit product is gewaarborgd door het 
Garantiefonds voor financiële diensten. Bij faillisse-
ment van de Maatschappij waarborgt het Garantie-
fonds de afkoopwaarde van het geheel van de 
individuele levensverzekeringscontracten van de tak 
21 (producten met gewaarborgd kapitaal of rendement) 
gesloten door de verzekeringnemer bij de Maatschap-
pij tot een totaal bedrag van 100.000 €. Meer 
informatie over de beschermingsregeling is te vinden 
op de website www.garantiefonds.belgium.be/nl. Dit 
verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische 
wet.



Klachtenbehandeling
Heeft u opmerkingen over uw verzekeringscontract? 
Of bent u het niet eens met de afhandeling van een 
schadegeval? Stuur uw opmerkingen naar Corona 
Direct, Dienst Contracten,Karel Rogierplein - B 1200 
Brussel, Tel.: 02/244.21.80 – Fax: 02/406.95.16 – E-mail: 
ukp@coronadirect.be.

Vinden u en uw dossierbeheerder bij Corona Direct 
geen oplossing? Dan kunt u de Ombudsman voor 
Verzekeringen schriftelijk contacteren:  Ombudsman 
voor Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35, 1000 Brus-
sel – Fax: 02 547 59 75 – 
E-mail: info@ombudsman-insurance.be . Geschillen over 
uw contract kunnen ook aan de bevoegde Belgische 
rechtbanken voorgelegd worden.
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