Productfiche

Short Term Payment Protection
Zorg ervoor dat uw klant niet in betalingsmoeilijkheden komt door onvoorziene omstandigheden.
Een overlijden, ongeval of ontslag kunnen uw klant en zijn familie in financiële moeilijkheden brengen.
Speel zeker en bescherm het krediet van uw klanten.

Spreek niet meer over “krediet + verzekering” maar over “Beschermd Krediet” !

Doel

Verzekeren van een financiering of krediet, op korte termijn, waarvan het initieel te verzekeren kapitaal
lager is dan € 75.000

Waarborgen

Waarborg ‘Overlijden’
In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval wordt er tussengekomen voor het
verzekerde schuldsaldo of constant kapitaal gekozen bij onderschrijving. Het verzekerde Kapitaal mag niet
hoger zijn dan het bedrag van het ontleende kapitaal.
Bijkomende waarborg volledige ‘arbeidsongeschiktheid’
In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de verzekerde wordt er tussengekomen voor het
verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract (maximum € 2.000/maand).
Bijkomende waarborg ‘Onvrijwillige werkloosheid’
In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde wordt er tussengekomen voor het verzekerde
bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract (maximum € 2.000/maand).

Gedekte
leningen

Type lening
- krediet en lening op afbetaling
- persoonlijke lening en autofinanciering
- kaskrediet
- revolvingkrediet
Duur leningen
- dekking van leningen met een duurtijd van 1 tot 10 jaar

Kenmerken

Short Term Payment Protection biedt
- keuze tussen degressief kapitaal (schuldsaldo) of constant kapitaal
Einde van de waarborgen
- waarborg ‘Overlijden’ : maximum 75 jaar
- andere waarborgen : maximum 65 jaar of pensioen
Formule
Eén formule die bestaat uit een hoofdwaarborg en twee facultatieve waarborgen, naar keuze van de klant :
Overlijden

Arbeidsongeschiktheid

STPP
Hoofdwaarborg

Bijkomende waarborg

Onvrijwilllige
werkloosheid

Premiemodaliteiten

Periodiciteit van de premiebetaling

Schademodaliteiten

Eigenrisicoperiode

- overlijden (ziekte of ongeval), arbeidsongeschiktheid : éénmalige premie
- onvrijwillige werkloosheid : jaarlijkse premies

- arbeidsongeschiktheid : 90 dagen
- werkloosheid : minimum 90 dagen
Wachttijden
- arbeidsongeschiktheid : 1 maand
- werkloosheid : 6 maanden
Maximale tussenkomst
- arbeidsongeschiktheid : totale duurtijd van de arbeidsongeschiktheid (beperkt tot de totale duurtijd van
het verzekeringscontract)
- werkloosheid : 12 maanden

Medische
formaliteiten

De verzekerde kan deze dekking verkrijgen door een simpele medische verklaring te ondertekenen waarbij
hij verklaart :
- in goede gezondheid te zijn
- niet gestopt te zijn met werken om medische redenen
- geen medische behandeling te volgen
- geen medicatie te nemen
- niet invalide te zijn
- in de loop van de laatste 36 maanden niet langer dan 30 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt te zijn
geweest

Fiscaliteit

Geen fiscaliteit

Hoe onderschrijven ?

De vooraf ondertekende polis uitbrengen via de tarificatiesoftware

Versturen
contract

- via e-mail : be.broker@cardif.be
of
- per post (zie onderstaand adres)
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