Facultatieve verzekering lening op afbetaling: precontractuele informatie
Identificatiegegevens
Tussenpersoon/verkoper:
Dit verzekeringsproduct wordt u aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel,
BTW BE 0403.199.702 ingeschreven en handelend als verbonden verzekeringsagent onder FSMA nr. 25.879A voor
AG Insurance nv.
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.

Voornaamste kenmerken van de “verzekering lening op afbetaling”
De verzekering “lening op afbetaling” is een collectieve verzekeringsovereenkomst, gesloten door Alpha Credit
(nemer, nameloze vennootschap, 1000 Brussel, Ravensteinstraat 60, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316) bij
AG Insurance (verzekeraar) tot welke u (verzekerde/toetreder) de mogelijkheid heeft om toe te treden als (mede-)
ontlener van een lening op afbetaling bij de nemer en voor zover u de toetredingsvoorwaarden naleeft. De toetreding
tot de verzekering is facultatief.
Waarborgen
De “verzekering lening op afbetaling” dekt het overlijdensrisico en de volledige invaliditeit.
Overlijden: betaling door de verzekeraar van een kapitaal gelijk aan het saldo op de dag van het overlijden.
Volledige invaliditeit: na het verstrijken van de eigen-risicotermijn, neemt de verzekeraar de periodieke
terugbetalingen ten laste, overeenkomstig de modaliteiten zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
Begunstigde
In geval van invaliditeit: de verzekerde.
In geval van overlijden: de (mede-)ontlener(s) van de lening, bij ontstentenis, de nalatenschap.
Bijdrage/premie
De bijdrage, waarvan het bedrag op het toetredingsformulier bepaald wordt, is periodiek betaalbaar op de vervaldag
van de lening en komt overeen met een percentage van de periodieke aflossing.
Duurtijd
De waarborgen zijn verworven van zodra de verzekerde de verklaring betreffende zijn gezondheidstoestand getekend
heeft of, in voorkomend geval van zodra de Medische Dienst van de verzekeraar het risico aanvaard heeft en op
voorwaarde dat de fondsen van de lening vrijgegeven zijn. De waarborgen nemen een einde na terugbetaling van de
lening, wanneer de bijdrage niet geïnd kan worden, op het moment zoals voorzien in de Algemene voorwaarden of in
geval van opzeg van deze toetreding (u hebt elk moment de mogelijkheid om deze toetreding stop te zetten).
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Controle-autoriteit
AG Insurance nv, Alpha Credit NV en BNP Paribas Fortis NV zijn onderworpen aan het prudentieel toezicht van de
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en aan de controle inzake beleggers- en
consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000
Brussel.
Herroepingsrecht/opzeggingsrecht
U hebt de mogelijkheid om binnen de 30 dagen na ontvangst van de bevestiging tot toetreding aan de verzekering te
herroepen via brief geadresseerd aan de verzekeringsnemer en dit zonder motivering, zonder dat er u kosten
aangerekend worden en met terugbetaling van de gestorte bijdrage.
Bij ontstentenis van herroeping is de toetreding tot de verzekering definitief. Elke latere opzegging zal nooit aanleiding
geven tot de terugbetaling van de bijdrage.
Taal
Deze informatie en de Algemene Voorwaarden van de verzekering die u kunt onderschrijven zijn beschikbaar in het
Frans en het Nederlands.
Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze verzekering. Elk geschil betreffende deze verzekering valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, tenzij wettelijk anders bepaald.
Toepasselijke wetgeving betreffende precontractuele informatieverplichtingen
De (pre)contractuele relaties, die u met uw verzekeraar binden, zijn onderworpen aan het Belgisch recht, waaronder
het verzekeringsrecht, waarvan de Wet van 4 april 2014 deel uitmaakt.
Buitengerechtelijke klachtenregeling
Zonder afbreuk te doen aan uw recht om een rechtszaak te beginnen, kunt u elke klacht in verband met deze
verzekering schriftelijk overmaken aan: BNP Paribas Fortis nv, dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3 te 1000 Brussel
of bij AG Insurance nv, dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
(tel: +32 (0)2 664 02 00 of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).
Indien de oplossing die de maatschappij u voorstelt geen voldoening schenkt, dan kunt u de klacht voorleggen aan:
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel (e-mail: info@ombudsman.as, site
www.ombudsman.as).
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