
 
 

Met dit informatiedocument willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste dekkingen 

en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw 

specifieke behoeften en de informatie die u hier vindt is niet volledig. Voor meer informatie over de 

gekozen verzekering en uw verplichtingen verwijzen wij u naar de precontractuele en contractuele 

voorwaarden van deze verzekering. 

 

Welk type verzekering is dit? 

De Verzekering Job Protection is een collectieve verzekering die ALPHA CREDIT N.V. 

(Verzekeringnemer) heeft afgesloten bij CARDIF Assurances Risques Divers N.V. (Verzekeraar), 

en waarbij u aansluit. 

 
De verzekering Job Protection is een facultatieve verzekering tot doel heeft ervoor te zorgen dat 

de Verzekeraar de maandelijkse betaling van het openstaande saldo van uw krediet in geval van 

job verlies overneemt. 
 

  Wat is verzekerd? 

In geval van ontslag na de stageperiode 

van 1 maand, betaalt de verzekeraar op het 

einde van de wachttijd (= duurtijd van de 

opzegperiode) de maandelijkse 

kredietaflossingen en de 
verzekeringspremies die u tijdens de 

werkloosheidsperiode moet betalen. 

 

  Wat is niet verzekerd? 

Het aflopen van een 
arbeidsovereenkomst voorbepaalde duur, 
welke vorm dit contract ook heeft. 

 
Een ontslag omwille van een zware 

fout, een beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst in onderling 

overleg of een ontslagname. 

 
 

Zijn er uitsluitingen van de 

dekking? 

 
! De vergoeding is beperkt tot 12 

maandelijkse aflossingen per schadegeval. 

! De tussenkomst van de verzekeraar blijft 

beperkt tot het bedrag dat contractueel 

verschuldigd is aan de verzekeringnemer, 

zelfs wanneer twee mede-kredietnemers 

tegelijkertijd aanspraak kunnen maken op 

de waarborg. 

! Er is geen tenlasteneming van de 

Verzekeraar: 

- indien u zelf ontslag neemt; 

- indien u tijdelijke werkloosheid geniet met 

inkomensgarantie-uitkering; 

- indien u wordt ontslagen wegens een 
ernstige fout. 

Facultatieve verzekering tegen job verlies 
 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 
Maatschappij: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Product: Job Protection 



 
 
 

Waar ben ik gedekt? 
 

In België. 
 

   Wat zijn mijn verplichtingen? 

- De Verzekeraar informeren in geval van job verlies; 

- De verzekeringspremies tijdig betalen. 

 

   Wanneer en hoe betalen? 

De maandelijkse premie is een percentage van de maandaflossing van het krediet. Dat 

percentage, inclusief eventuele kosten en taksen, staat op het aansluitingscertificaat. De 

verzekeringnemer ontvangt de maandelijkse premie elke maand, samen met de maandaflossing 

van het krediet. De premie wordt vervolgens overgemaakt aan de Verzekeraar. 

 

   Wanneer begint de dekking en wanneer eindigt ze? 

De verzekering treedt in werking bij de ondertekening van het aansluitingscertificaat, op 

voorwaarde dat de premie werd betaald, voor een periode van één jaar. Zonder reactie van 

uwentwege wordt de verzekering één jaar later automatisch verlengd met een nieuwe periode van 

één jaar, enzovoort. 

 
De verzekering loopt ten einde: 

- op de 65ste verjaardag van de Aangeslotene of op datum van pensioen; 

- op de datum dat het krediet afgelost is. 

 

   Hoe kan ik de overeenkomst verbreken? 

U kunt die aansluiting zonder boete en zonder opgaaf van redenen annuleren per aangetekende 
brief of via de gewone post binnen 30 dagen na aansluiting bij de verzekering. Deze aanvraag 

moet aan de verzekeraar worden gericht. De verbreking wordt onmiddellijk van kracht op het 

ogenblik van de kennisgeving. Als u het herroepingsrecht niet uitoefent, blijft het contract 

voortbestaan in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden. Indien u uw lopende 

overeenkomst wenst te verbreken, dan dient u ons daarvan ten minste drie maanden vóór de 

jaarlijkse vernieuwing van de overeenkomst op de hoogte te brengen. 
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