
Praat erover met uw makelaar

Hebt u een lening afgesloten? Of bent u van plan 
dit te doen? Bespreek uw kredietsituatie met uw 
makelaar. 

Hij geeft u een realistisch beeld van de risico’s 
die uw gezin loopt, en van uw opties om hen 
te beschermen. Hij is ook een expert in het 
samenstellen van de perfecte polis. Zo kunt u in 
alle vrijheid de juiste keuze maken voor uw gezin. 

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico 
kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten 
van een tegemoetkoming op de premie van 
een overlijdensverzekering die de terugbetaling 
waarborgt van het kapitaal van een hypothecair 
krediet voor de verbouwing of verwerving van de 
eigen en enige gezinswoning van de kandidaat-
verzekeringsnemer.

VIVIUM 
Schuldsaldo- 
verzekering 

De toekomst  
van uw gezin,  
de beste   
investering
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2018 Antwerpen

tel. +32 3 244 66 88

fax +32 3 244 66 87

VIVIUM N.V. 

Lid van de P&V Groep  

Verzekeringsmaatschappij erkend

 door de BNB onder het codenummer 0051

BTW BE 0404.500.094 - RPR Brussel

Voor meer info www.vivium.be

Een vraag?  

Uw makelaar kent het antwoord

We maken onze polissen graag zo duidelijk mogelijk, maar 

we begrijpen dat u zich graag goed wilt informeren. En dat 

doet u best bij uw makelaar. Hij is onafhankelijk en weet u 

precies uit te leggen welke voordelen en voorwaarden aan 

deze verzekering verbonden zijn.

U, uw makelaar en VIVIUM.
Zeker van elkaar!



U bent terecht blij met uw nieuwe woning. Ook 
al is vastgoed duur, en eet de hypotheek een flink 
stuk van uw gezinsbudget op elke maand. Vandaag 
komt u nog rond, maar wat als u er morgen 
niet meer bent? Kan uw partner dan alleen de 
afbetaling dragen? Of dreigen er dan financiële 
moeilijkheden?

Onze oplossing: kies voor een schuldsaldoverzekering 
bij VIVIUM. Die betaalt het openstaande saldo van 
uw hypotheek uit aan uw kredietinstelling, wanneer 
u iets overkomt. Zo kan uw gezin verder zonder 
financiële moeilijkheden.

Zo werkt een 
schuldsaldoverzekering

1. U duidt de verzekerde personen aan.   
We raden aan om het wegvallen van beide 
partners te verzekeren. Dat geeft uw gezin de 
meeste zekerheid.

2. U kiest het percentage van de dekking. 
Een volledige overname van de lening zorgt 
uiteraard voor de meest uitgebreide dekking. 
Maar u kunt er ook voor kiezen een stuk van de 
lening zelf te blijven dragen.

Disclaimer: de cijfers in het voorbeeld zijn indicatief en vormen in geen enkel opzicht 
een verbintenis voor VIVIUM N.V. en evenmin voor de P&V Groep. Ze gaan uit van de 
voorwaarden per 1 januari 2013 en betreffen een fictieve situatie. Dit voorbeeld werd 
gerekend op basis van een niet-roker klant die in goede gezondheid verkeert.

3 redenen om een schuldsaldo-
verzekering af te sluiten

1. Uw premiebetaling is beperkt in tijd –  
De verzekering loopt gedurende de volledige 
duur van de lening. Maar de duur van de 
premiebetaling is beperkt tot ongeveer 2/3e van 
de looptijd van de lening. U kunt bovendien 
de schuldsaldoverzekering meteen helemaal 
betalen. Zo bespaart u fors op de totaalsom.

2.  U bepaalt zélf de reikwijdte – U kunt zelf 
kiezen om de lening helemaal of gedeeltelijk te 
dekken in uw schuldsaldoverzekering. VIVIUM 
raadt altijd 100% aan. Want alleen de kosten 
dragen van uw gezin én van uw vastgoed is echt 
niet eenvoudig.

3. Uw premie ligt laag – In vergelijking met de 
verzekerde som, betaalt u erg weinig voor een 
schuldsaldoverzekering. Hoe jonger u bent, hoe 
lager uw premie. In ruil voor die kleine kost, 
krijgt u wel een grote gemoedsrust.  
In veel gevallen en onder bepaalde voorwaarden 
recupereert u zelfs een deel van de premie via 
de belastingen.

Bijvoorbeeld
Jan is 30. Hij is getrouwd met Annemie en koopt 
met haar een huis in Antwerpen. Ze lenen 200.000 
euro over een periode van 13 jaar en sluiten op vraag 
van de bank een schuldsaldoverzekering af. Welk 
percentage van de hypotheek laten ze best verzekeren?

Een dekking van 50% voor beide partners betekent 
dat ze elk jaar 111 euro premie betalen. Bij overlijden 
van een van beide, betaalt VIVIUM dan de helft van 
het nog openstaande saldo van de lening uit. Dat 
leek bij de start een goed idee, maar intussen telt 
het gezin kinderen en een auto. Zonder het inkomen 
van Annemie is het voor Jan heel lastig om de halve 
lening te dragen.

Een dekking van 100% betekent een hogere premie: 
jaarlijks 197 euro. Maar de gemoedsrust is navenant: 
Jan blijft na Annemies overlijden niet achter met een 
financiële put. Zijn inkomen is groot genoeg voor 
de kosten van het huishouden en de studie van de 
kinderen, omdat de schuldsaldoverzekering bij VIVIUM 
ervoor zorgt dat de lening integraal wordt afbetaalt.

Tip! 
Een schuldsaldoverzekering is een echte must bij 
de aankoop van vastgoed. Maar ook voor andere 

leningen kunt u een schuldsaldoverzekering aangaan 
(aankoop van een auto, lening op afbetaling, ...).

De informatie in deze brochure is louter informatief en biedt geen volledig overzicht 
van de voorwaarden die van toepassing zijn voor de besproken verzekering. Voor een 
volledig en up-to-date overzicht van de eigenschappen van dit product verwijzen we u 
naar de algemene voorwaarden. VIVIUM is niet gebonden door informatie opgenomen 
in deze brochure die onvolledig of achterhaald zou zijn.


