
 

BLAD  
 1/3  

 

Hypo Cover T2 (Plus) 
 
FIF_N_HYCO_T2_042014 

 

 

Productomschrijving 

 
Hypo Cover T2 is een overlijdensverzekering, gekoppeld aan een 
hypotheeklening. Hypo Cover T2 wordt gekenmerkt door een uitermate 
concurrentieel tarief en een uitzonderlijke flexibiliteit, zowel qua 
premiebetaling als qua dekking, wat u toelaat om voor elke type 
hypothecaire lening een gepaste dekking te voorzien.  
Bovendien beschikt Hypo Cover T2 met de formules TWEE HOOFDEN en 
RELAX  over twee innovatieve concepten. 
Aan Hypo Cover T2 kunnen ook zeer prijsgunstige en complete aanvullende 
waarborgen gekoppeld worden (zie productfiche aanvullende waarborgen). 
 
 

Doelgroep 
 

Hypo Cover T2 richt zich tot natuurlijke personen en rechtspersonen die 
behoefte hebben om zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van hun 
overlijden en is steeds gekoppeld aan een hypotheeklening.  
Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 65 jaar. 
Eindleeftijd: maximum 85 jaar. 
 
 

Algemene 
kenmerken  
  
 

- Verzekerd kapitaal: constant, annuïtair of lineair dalend of flexibel 
schema. 
Minimum (initieel) verzekerd kapitaal: € 25.000  

 
- Tarief – commissionering: 

o Zeer concurrentieel tarief 
o Forfait: € 25 (€ 75 voor koopsommen) per jaar (te verhogen met 

de forfaitaire commissie) 
o Commissie:  

! tussen 0% en 40% (default 15%) van de premie zonder 
forfait; 

! + forfaitaire commissie tussen € 0 en € 40 (default € 0) 
per jaar 

! + rappelcommissie  
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 - Premie: 
o Constante premies, risicopremies of éénmalige koopsom; 
o Duurtijd premiebetaling: vrij te kiezen; 
o Frequentie: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks; 

 
- Fiscaliteit: 

o Langetermijnsparen (premietaks) 
o Enige en eigen woning (premietaks) 
o Pensioensparen (geen premietaks) 
o Individuele toezegging (premietaks) (*) 
o Niet fiscaal (premietaks) 
(*) uitsluitend voor zelfstandige bedrijfsleiders 

 
- Medische acceptatie: tot 50 jaar en tot € 250.000 een eenvoudige 

medische vragenlijst; voor het overige: zie tabel medische 
formaliteiten. 

 
- Geen afkoop- of reductiewaarde (indien duurtijd premiebetaling 

groter dan de helft van de duurtijd verzekering. 
 

 

Innovaties 

 

 
 
  

TWEE HOOFDEN 
 
De formule TWEE HOOFDEN is de ideale dekking voor een koppel dat een 
hypotheeklening aangaat. Het is een verzekering op 2 hoofden, waarbij het 
verzekerd kapitaal wordt uitbetaald bij het eerste overlijden. Als het 
verzekerd kapitaal gelijk is aan het ontleend kapitaal, zal de overlevende 
partner, wie het ook is, alvast de financiële lasten van de hypotheeklening 
niet meer hoeven te dragen.  
 
Opmerking: formule TWEE HOOFDEN kan enkel in een niet-fiscaal contract. 
 
RELAX 
 
De meeste dalende schuldsaldoverzekeringen hebben een duurtijd van de 
premiebetaling die op 2/3 ligt van de duurtijd van de verzekering. RELAX 
biedt nu de unieke mogelijkheid om de premie over de volledige duurtijd te 
spreiden, waardoor de premie natuurlijk veel lager wordt. Bovendien 
voorzien we een minimum verzekerd kapitaal. Op die manier is de jaarlijkse 
premie voor de klant niet alleen lager, maar is hij ook nog beter verzekerd. 
 
Formules RELAX en TWEE HOOFDEN zijn ook combineerbaar, wat leidt tot 
een perfecte dekking tegen een onklopbare prijs. 
 
Opmerking: formule RELAX kan niet in het fiscale regime “enige en eigen 
woning”. 
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Voorlopige dekking 
 
Indien een dossier bij ZA wordt ingediend via ons elektronisch systeem 
@ZAp, wordt er onmiddellijk dekking verleend bij overlijden door ongeval 
voor het initieel verzekerd kapitaal (met een absoluut maximum van € 
500.000). 
 
Gratis voorverzekering 
 
Wanneer een klant een compromis heeft getekend, is hij gebonden tot 
aankoop ... en dus heeft hij nood aan overlijdensdekking. U weet dat de akte 
binnen 2 à 3 maanden zal verlijden, maar u weet echter niet precies 
wanneer. Geen nood! U kan toch nu reeds het verzekeringsvoorstel 
versturen naar ZA en wij stellen, na acceptatie, onmiddellijk een polis op  met 
gratis voorverzekering tot de eerste van de maand + 3 (concreet voorbeeld: 
voorstel ingediend op 15/02 betekent gratis voorverzekering tot 01/05) ten 
bedrage van het initieel verzekerd kapitaal (met een absoluut maximum van 
€ 500.000). Op die manier is uw klant ook beschermd in de periode tussen 
het compromis en de akte. 
 

 
30/4/2014 
 
De laatste versies van de documenten (Algemene Voorwaarden, Financiële Infofiche(s) alsook het beleid van ZA Verzekeringen NV inzake belangenconflicten) zijn 
beschikbaar op de website www.za.be onder de rubriek ‘legale documenten’. 
 
ZA Verzekeringen NV heeft bepaalde situaties geïdentificeerd waar zich belangenconflicten zouden kunnen voordoen bij het verlenen van diensten, tussen de belangen van 
een cliënt en de belangen van ZA Verzekeringen NV (met inbegrip van zijn bestuurders, werknemers, verbonden agenten, enz.) of de belangen van een andere cliënt.  
Een document met het beleid van ZA Verzekeringen NV in verband met belangenconflicten is beschikbaar op de website www.za.be onder de rubriek ‘legale documenten’. 
 
ZA Verzekeringen | Jan Van Rijswijcklaan 162 | BE-2020 Antwerpen | tel. 03/825.00.63 | fax 03/825.08.64 | RPR Antwerpen 0441.970.996 | Fortis 220-0023500-62 
N.V. toegelaten onder code 1012 voor de takken 21, 22, 23                                  
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