LB DOC 5 - VEREISTEN EN NODEN S.S.V.
Notre bureau : Ligne Bleue srl - Avenue du Parc 8 - 5004 Bouge (Belgique) - 081/733534 - 0494/725753
- info@lignebleue.biz - www.lignebleue.biz. Gelieve het document LB doc 1 - Klantenfiche te raadplegen
om alle wettelijke vermeldingen betreffende ons te lezen.
Deze fiche ligt in het verlengde van onze klantenfiche (LB doc 1). Ze heeft als doel uw verwachtingen te
bepalen op het vlak van de schuldsaldoverzekering.

Naam en voornaam van de verzekerde die het formulier invult :

LET OP: VUL ÉÉN FORMULIER PER PERSOON IN
BELANGRIJKE MEDEDELING
Voor de SSV werkt ons kantoor samen met twee vaste partners, CARDIF en AFI-ESCA, waarvan de bijzonderheden
op onze website zijn terug te vinden. Onze vergelijkende analyses zijn bijgevolg niet exhaustief en beperken zich tot
deze twee partners.
Het is dan ook aan de klant om na te gaan of het aanbevolen product aan zijn verwachtingen kan beantwoorden en
bovenal, of het hem past op het fiscale en eventueel patrimoniale niveau.
We raden hem dan ook aan om daartoe zijn boekhouder te raadplegen en/of belastingsimulaties uit te voeren op
specifieke websites zoals die van het Ministerie van Financiën.
Niettemin stellen wij, naast (pre)contractuele informatie, onze publicatie "Lenen, Leven en Verzekeren" ter beschikking van onze klanten. Gratis beschikbaar op aanvraag, legt dit didactische werkje in heldere taal de ins en outs van
de SSV uit. De rode cijfers in het document verwijzen naar de bladzijden waar U meer gedetailleerde uitleg over het
bewuste onderwerp vindt.

Gelieve de gegevens hieronder en op blz 2 in te vullen. In geval van twijfel, duid niets aan of contacteer ons.

A. De lening
U leent:

Met twee (Naam en voornaam van de tweede lener :

Alleen

Betreft uw lening een hypothecair krediet?:

Ja

Is de lening bestemd voor uw eigen en enige woning?:

Nee
Ja

Nee

Naam van de kredietverstrekker:

N° van dossier :

Verplicht de kredietverstrekker tot een SSV?:
Bedrag :

€.

Interest :

Is de lening met interest?:

Vast

)

%.

Ja
Duurtijd :

Nee
maanden.

Opnameperiode (11) :

maanden.

Variabel

Indien de lening niet via vaste maandelijkse bedragen wordt afgelost (*), geef dan het type van afbetaling :
Wat is de ingangsdatum van het contract? (**) :
Uw paraaf
(*) U betaalt elke maand evenveel af (zelfs indien het bedrag later verandert).
(**) Dit is de datum waarop de akte voor de lening bij de notaris is ondertekend ofwel de datum voor
dewelke de akte niet zal ondertekend zijn.



B. Het verzekeringscontract
U wenst in te tekenen op :

één contract per persoon

€ op U hoofd.

U wenst een bedrag te dekken van (10)
Dit bedrag komt overeen met

één contract dat twee personen dekt (9)

% van de lening.

Indien U met twee leent, wenst U een formule van gekruiste verzekering ? (18) :

Ja

Beoogt U een fiscale aftrek van uw premies, in de kader van pensioensparen ? (16) :

Nee
Ja

Nee

C. gegevens mbt risico
U bent :

Niet-roker (of sinds langer dan een jaar gestopt)

Moet U werken op meer dan 20 meter hoogte? :

Ja

Roker
Nee

Komt U in direct of indirect contact met ontvlambare of explosieve producten of oefent U een manueel beroep uit
(gebruik van gemotoriseerd gereedschap, dragen van gewichten boven de 20kg)? :
Ja
Nee
Beoefent U een sport (semi)professioneel? :

Ja

Nee

Buiten gangbare vakantieperiode, reist U om beroepsredenen of voor hobby naar het buitenland, met name naar
risicolanden?
Ja
Nee
Brengt uw gezondsheidstoestand specifieke problemen met zich mee? :
Wat is uw lengte? :

cm.

Wat is uw gewicht ? :

Ja

Nee

Kg.

D. De premie
U wenst het tarief ? (8) :

Ervaring

U verkiest uw premie te betalen (12) :

Gegarandeerd
Éénmalig

Jaarlijks

Semestrieel

Trimestrieel

Maandelijks

En gedurende (heeft geen betrekking op de eenmalige premie) :
2/3 van de duur van het contract (premies duurder, maar in totaal minder betaald)
voor de volledige duurtijd van het contract (goedkopere premies, maar in totaal meer betaald)

E. Motivatie en beslissing
Ons kantoor adviseert U het product :

PROTECTIM (AFI-ESCA)

HYPO-PROTECT (Cardif)

Het voorgestelde contract geeft bij ons weten de beste verhouding prijs / kwaliteit weer ten aanzien van uw vereisten en behoeften. U volgt het advies van ons kantoor en bevestigt uw wens om dit door ons aanbevolen contract af te sluiten. U bevestigt tevens dat ons kantoor geen verdere marktanalyses dient uit te voeren voor het risico dat U via ons kantoor wenst te laten dekken.
U erkent dat de inhoud van dit verzekeringsproduct beantwoordt aan een analyse van uw vereisten en behoeften en dat U uitdrukkelijk bent geïnformeerd van de reikwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat U heeft gekozen. Op basis van uw
keuze hebben wij minimaal volgende documenten geleverd en met U overlopen of U heeft er zelf kennis van genomen. U heeft
hierover tevens alle nodige informatie gekregen om ze te begrijpen alsmede antwoord op uw vragen: informatiefiche, verzekeringsvoorstel, algemene voorwaarden en speficieke voorwaarden mbt het gekozen product.

Opgesteld in twee exemplaren te

, op

, waarvan één exemplaar

aan de klant werd gegeven of door hem werd bewaard.
Handtekening van de verzekerde(n) voor akkoord :

Signature de Bernard Poncé, gérant de Ligne Bleue srl :



