
Je kiest zelf hoe je je premie betaalt. 

Optimaal: de duur van je betaling wordt geoptimaliseerd.
Comfort: spreid je premie over de volledige duur van je hypotheek. Dit zorgt 
ervoor dat je op jaarbasis een lagere premie betaalt.
Klassiek: betaal je premie gedurende 2/3 van de duur van de verzekering. 

Je kiest zelf je type van betaling. 

Koopsom: je betaalt de volledige premie in 1 keer. 
Vaste premie: je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant. 
Risicopremies: de premie evolueert mee met jouw leeftijd. 

Je kiest zelf het percentage van je schuldsaldoverzekering 

Een schuldsaldoverzekering op maat

Je spreidt je premies hoe jij het wil. Alles in 1 keer betalen of gespreid over de 
duur van je woonkrediet. Je kiest ervoor om de premie maandelijks of jaarlijks te 
betalen. 

Formules premiebetaling:

Vraag hierbij steeds de voorwaarden na per maatschappij. 

Formules betaaltype: 

Je kiest ervoor om een deel van het kredietbedrag te verzekeren, het volledige 
bedrag of zelfs meer dan het volledige bedrag. 



Je kiest zelf het soort polis

Je kiest al dan niet zelf voor een fiscale formule 

Je kiest al dan niet zelf voor het toevoegen van bijkomende opties 

Als koppel kan je ervoor kiezen om een polis op 1 of op 2 hoofden af te sluiten. 

Wat is het verschil? 

Bij een polis op 2 hoofden valt bij een koppel (een deel) van de lening weg op het 
moment dat een van hen overlijdt. 
Het maakt daarbij niet uit wie het eerst komt te overlijden. 
Na uitbetaling is er geen actieve polis meer. 
Als koppel heb je dus 1 polis en dus ook 1 gezamenlijke te betalen premie. 
Kies je er als koppel voor om elk een polis af te sluiten, dus elk een polis op 1 
hoofd, dan zal na het overlijden van de ene persoon, er nog een actieve polis zijn 
op naam van de andere persoon. 
Als koppel heb je dus elk 1 polis en dus ook elk een te betalen premie. 

Voordeel van een polis op 2 hoofden? 

Een polis op 2 hoofden is soms voordeliger.
 
Keerzijde van de medaille is wel dat een dergelijke polis niet in aanmerking komt 
voor een belastingvermindering.  


