
 

 

KBC-Overlijdensverzekering 
 
Zekerheid voor uw gezin bij overlijden 
Doel 

 
Een overlijden heeft altijd zware gevolgen. In de eerste plaats voor het gezin van de overledene. Geldproblemen 
kunt u dan zeker missen. Tegen de financiële gevolgen van zo een gebeurtenis kunt u zich verzekeren met de KBC-
Overlijdensverzekering, een tijdelijke overlijdensverzekering (tak21). Deze zorgt in geval van overlijden van de 
verzekerde door ziekte of door ongeval voor de uitkering van een kapitaal dat toelaat om bijvoorbeeld de eerste 
kosten of de te betalen erfbelasting in de periode na het overlijden op te vangen. 

 
Flexibiliteit 

 
De KBC-Overlijdensverzekering werkt met risicopremies. Dit betekent dat de premie mee evolueert met de leeftijd 
van de verzekerde(n). U kunt het kapitaal overlijden tijdens de loop van het contract aanpassen aan uw 
veranderende noden, desgevallend mits medische acceptatie. 

 
Formules 

• Op één hoofd 
Indien de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract, dan zal een in het contract 
overeengekomen kapitaal aan de begunstigde worden uitgekeerd. 

• Op twee hoofden 
Indien één van beide verzekerden overlijdt voor de einddatum van het contract, dan zal het kapitaal 
uitgekeerd worden aan de langstlevende. 

 
Wie kan zich verzekeren? 

 
Meerderjarige personen tot en met de leeftijd van 50 jaar. 

 
Duurtijd 

• Vrij te bepalen met een minimumduur van 10 jaar. 
• De standaard einddatum van het contract ligt op de 60ste verjaardag van de  verzekeringnemer. 

 
Verzekerd bedrag 

Het verzekerd kapitaal is vrij te bepalen, maar kan niet minder bedragen dan 12 500 EUR. 
Een bedrag dat overeenstemt met uw specifieke noden is uiteraard voor iedereen verschillend. 

 
Premiebetaling 

 
Premies kunnen maandelijks of jaarlijks betaald worden. In het geval van maandelijkse betalingen dient de 
betaling steeds via een domiciliëring te gebeuren. 



 

 

Fiscaal stelsel 
 
• Op één hoofd 

De premies betaald voor de KBC-Overlijdensverzekering komen in aanmerking voor een jaarlijkse 
belastingvermindering van max. 30% (fiscaal stelsel individuele levensverzekering).  In dat geval dient de 
echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of één of meer bloedverwanten tot de 2e graad als eerste 
begunstigde bij overlijden te zijn aangeduid. Of, en op welk bedrag u fiscaal voordeel kunt genieten en 
hoe groot het fiscaal voordeel is, hangt af van uw individuele situatie en is onder voorbehoud van 
toekomstige (wets)wijzigingen. Zodra één premie aanleiding heeft gegeven tot belastingvermindering, is 
de uitkering belastbaar in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting). 

• Op twee hoofden 
Bij een contract op twee hoofden kunt u geen fiscaal voordeel genieten. 

 
Belgische rijksinwoners en natuurlijke personen zijn voor nieuwe stortingen onderworpen aan een 
verzekeringstaks van 2%. 

 
Erfbelasting 

In de regel is er erfbelasting verschuldigd op de uitkering van de KBC-Overlijdensverzekering. Het is echter 
mogelijk om de polis zo af te sluiten dat de uitkering zelf vrij is van erfbelasting. Hiervoor moeten de 
verzekeringnemer en de begunstigde dezelfde persoon zijn en moeten de premies betaald worden uit het 
eigen vermogen van de verzekeringnemer. 

 
Acceptatie 

Tot een verzekerd kapitaal van 50 000 EUR is het onderschrijven van het contract slechts onderhevig aan een 
medische acceptatie op basis van een korte vragenlijst. 
Bij een verhoging van het verzekerde kapitaal tijdens de looptijd van het contract kan een extra acceptatie van 
toepassing zijn. 

 
Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd ? 

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere: 
• het overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens 

de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd; 
• het overlijden van de verzekerde door geweldpleging of actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen. 

 
Bijkomende informatie 

 
Deze productfiche bevat enkel marketinginfo die geldig was op het moment waarop ze werd opgesteld en kan 
wijzigen in de toekomst. De verantwoordelijke uitgever is KBC Verzekeringen. Ze bevat enkel een samenvatting van 
de productkenmerken. Uitgebreide informatie over dit product (zoals de toepasselijke uitsluitingen) is te vinden in 
de algemene voorwaarden, kosteloos verkrijgbaar via uw tussenpersoon of via www.kbc.be of www.kbcbrussels.be. 
Wij raden u aan om deze informatie door te nemen alvorens dit product te onderschrijven. Voor een offerte van de 
KBC-Overlijdensverzekering kunt u terecht bij uw tussenpersoon. 

 
Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 

 
Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten. Bij klachten kunt u zich daarnaast wenden 
tot klachten@kbc.be  of klachten@kbcbrussels.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of de Ombudsman van de Verzekeringen, 
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke 
procedure in te leiden. 

 
Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, 
BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 
België.  Een onderneming van de KBC-groep 

KBC-Overlijdensverzekering,  05 2017 
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