Jouw droomwoning, ons online woonkrediet, jouw thuis

Op zoek naar een woonkrediet voor de aankoop van je eigen woning of een stuk bouwgrond?
Ga je bouwen of plan je een sleutel-op-de-deur project?
Samen met Hello home! maken we werk van je droom.

Hypothecair krediet met onroerende bestemming (Wetboek Economisch Recht, boek VII, titel 4, hoofdstuk 2)
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Hello home! staat voor …
Online
Onnodig je te verplaatsen,
alles gebeurt vanop afstand
via de Hello home! website
en per post.

Eenvoudig
Een hypothecair krediet met
vaste rentevoet voor de
aankoop of de bouw van je
woning. Duidelijk en zonder
onderhandelen.

Transparant
Dezelfde vaste basisrentevoet
voor iedereen, waar je in alle
transparantie een korting op
kan krijgen.

Advies
van experts
Het Hello Team begeleidt je,
aan de telefoon of via e-mail,
bij elke stap. Van de simulatie,
aanvraag, goedkeuring tot het
afsluiten van je krediet.

Via de website www.hellobank.be biedt Hello bank! verschillende online bankdiensten aan, waaronder een woonkrediet1. In deze brochure gaan we hier
dieper op in.
Het is een goed idee om advies te vragen over de vele mogelijkheden van het hypothecaire krediet met onroerende bestemming. BNP Paribas Fortis is
gehouden om je adviesdiensten te verstrekken. De door ons inzake hypothecaire kredieten verschafte adviezen en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd
op ons eigen assortiment kredietproducten.
Voor meer informatie over alle woonkredietformules van BNP Paribas Fortis, verwijzen we graag ook naar de brochure "Maak uw (woon)project écht waar"
en de tarieflijst van BNP Paribas Fortis die je terugvindt op de website www.bnpparibasfortis.com of in een van de BNP Paribas Fortis kantoren. Heb je al een
woonkredietdossier bij BNP Paribas Fortis, neem dan eerst contact op met je kantoor. Zij helpen je graag verder met een geschikte kredietformule aangepast
aan jouw profiel en behoeften

1

Het woonkrediet is de benaming van het hypothecair krediet met onroerende bestemming van BNP Paribas Fortis, geregeld door het Wetboek Economisch Recht, boek VII, titel 4, hoofdstuk 2.
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Het Hello woonkrediet
Het woonkrediet van Hello bank! is een krediet van bepaalde duur binnen een hypothecaire kaderovereenkomst, toegekend in euro, met als doel de bouw of de
aankoop van een eigen woning en/of bouwgrond gelegen in België2. Het Hello woonkrediet moet door een hypothecaire inschrijving in eerste rang gewaarborgd
worden voor het totale bedrag van het krediet op het gefinancierde onroerend goed.

Wat is een hypothecaire kaderovereenkomst?
Je woonkrediet zal worden afgesloten binnen een “hypothecaire kaderovereenkomst” van onbepaalde duur. Binnen een kaderovereenkomst
kan je meerdere woonkredieten van bepaalde duur afsluiten of opnemen. Het voordeel van een kaderovereenkomst is dat het al afbetaalde
bedrag van een woonkrediet weer opgenomen kan worden in een ander woonkrediet om bijvoorbeeld een renovatie te financieren.
Dit bespaart je een nieuwe akte bij de notaris en de kosten die daarbij horen. Als kredietnemer kan je steeds je hypotheek op onroerende
goederen of zakelijke rechten opzeggen via aangetekend schrijven met ontvangstbericht, gericht aan de bank. Je moet hierbij wel rekening
houden met een opzegtermijn van 6 maanden, die ingaat op de dag van ontvangst.
Weet dat een wederopname enkel kan voor onroerende doeleinden en na een positieve kredietbeslissing vanwege de bank. De kredietnemer
en/of de bank kunnen aan de kaderovereenkomst geheel of gedeeltelijk een einde maken of opschorten met inachtneming van een termijn
van 30 dagen.

2

Vanaf 1.1.2023 zijn de kopers van residentieel vastgoed in Vlaanderen met een EPC-label E en F verplicht het goed energetisch te renoveren tot minimum een label D binnen de vijf jaar na overdracht.
Bij niet-naleving zijn hieraan sancties verbonden.
Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023 | Vlaanderen.be
Voor de ondersteunende maatregelen zie verder onder “Steun en Premies”.
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Voor wie?

Waarvoor?

Het Hello woonkrediet is er voor iedereen (loontrekkenden,
zelfstandigen, …):
• ouder dan 18 jaar op het moment van het afsluiten van de lening;
• jonger dan 68 jaar op het einde van de looptijd (de jongste lener
in het geval dat je met twee leent);
• die in België woont;
• die koopt of bouwt voor persoonlijke doeleinden;
• die zijn inkomen ontvangt in euro.

Het Hello woonkrediet is uitsluitend bestemd voor het financieren van
een bouwproject of het verwerven van een onroerend goed in België
(onderhands in volle eigendom, niet via openbare verkoop).
Het te ontlenen bedrag kan je gebruiken voor:
• De aankoop van een bestaande woning of een instapklare
sleutel-op-de-deurwoning
Je hebt een woning, appartement, loft, … op het oog? Kortom, een
plek waar je jezelf ziet wonen? Alles kan, zolang het gaat om een
bestaande woning of een - afgewerkte - nieuwbouw en je dus enkel
nog je verhuisdozen moet vullen.
• De aankoop van bouwgrond
Klein, middelgroot, groot, … Het belangrijkste is dat je er op kan
bouwen (nu of later).
• De bouw van een woning of de realisatie of afwerking van
een sleutel-op-de-deurproject
Ofwel kies je voor een architect en een aannemer, met wie je samen
de werken opvolgt. Ofwel werk je samen met een bouwpromotor
die voor jou een sleutel-op-de-deurhuis of -appartement bouwt,
met of zonder bouwgrond inbegrepen.

Zoek je financiering voor een ander onroerend doel of beschik je al
over een woonkrediet bij BNP Paribas Fortis NV, dan raden we je aan om langs te gaan
in één van de BNP Paribas Fortis kantoren voor meer informatie over het krediet
dat het beste past bij wat jij nodig hebt.
Lees ook de brochure "Maak uw (woon)project écht waar" op www.bnpparibasfortis.com
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Hoeveel kan je lenen?
Met een Hello woonkrediet kan je minimum

€ 7.500 en maximum € 500.000 lenen.

Wil je kopen?

Wil je bouwen?

Dan kan je tot 90% van de venale waarde van de gezinswoning of de bouwgrond lenen en de rest financieren met je eigen inbreng.
De venale waarde is de prijs waarvoor een onroerend goed verkocht kan
worden volgens de gangbare marktprijzen voor dat soort woning.

Dan kan je:
• Tot 90% lenen van de venale waarde van je project, btw inbegrepen.
De venale waarde komt overeen met de bouwkost (incl. btw) met of
zonder bouwgrond.
• Tot 90% lenen van het gedeelte onderworpen aan registratierechten
(aankoop van de grond) en tot 90% (incl. btw) van het gedeelte
onderworpen aan btw (de bouw).

Weet dat de bank bij aankoop van een woning om een schatting van het goed kan vragen
via een expert (de expertisekosten staan vermeld op het tarievenblad). Bij een bouwproject
kunnen we een expertise vragen bij oplevering, om na te gaan of de bouw in overeenstemming
is met de projectwaarde voorzien in de bouwovereenkomst.
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Factoren die het bedrag bepalen dat je maximaal kan lenen of maandelijks
kan aflossen
Het is belangrijk om vooraf te weten hoeveel je precies zou kunnen lenen volgens jouw budget en financiële mogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat je
financieel te gronde gaat of financiële zorgen krijgt wanneer je eigenaar wordt.

Je inkomsten en lasten

Je eigen inbreng

Om ervoor te zorgen dat je nog voldoende budget over hebt voor je
andere uitgaven, bedragen je totale kredietverplichtingen beter niet
meer dan 40% van je netto-inkomen (je inkomsten min je lasten).

Vooraleer je van start gaat met de aankoop van een woning of een bouwproject, moet je een bepaald bedrag (“eigen inbreng” genoemd) ter beschikking
hebben. Met deze som dek je niet alleen een stuk van het aankoopbedrag of
een gedeelte van de bouwkost, maar ook alle kosten die komen kijken bij de
aankoop van jouw onroerend goed en het bekomen van je krediet.

Hoe hoger je eigen inbreng, hoe minder je moet lenen.
Bovendien is er een korting mogelijk op je rentevoet als je niet meer
dan 80% van de aankoopprijs moet lenen.
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Kosten eigen aan kopen of bouwen en aan je krediet
Deze kosten kunnen verschillen volgens regio (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) en moet je met je eigen inbreng kunnen betalen.
Over het algemeen (je notaris kan je alle informatie hierover bezorgen) zijn dit de kosten waarmee je rekening moet houden:

Notariskosten voor de aankoop
van de woning of bouwgrond
Deze kosten omvatten het ereloon van de notaris voor het opstellen van
de verkoopakte en de kosten voor opzoekwerk en administratie gelinkt
aan de aankoop van je woning of bouwterrein. Ze zijn gebaseerd op de
aankoopprijs van de woning of bouwgrond.

Registratierechten of btw
• Wil je een bestaande woning of een stuk bouwgrond kopen, dan betaal je
hierop registratierechten. De registratierechten worden berekend op de
reële venale waarde van het goed. Op de aankoop van een nieuwe woning3
betaal je geen registratierechten. In dat geval betaal je btw. Het verschil
tussen beide kosten leggen we duidelijk uit als je een simulatie doet op de
site van Hello home!.
• Bij een bouwproject betaal je registratierechten op het stuk “aankoop van
de bouwgrond” en btw op het stuk “bouw”. Wanneer de kost van de bouwgrond inbegrepen is in de prijs van het sleutel-op-de-deurproject, betaal je
btw op de volledige projectprijs.

3

Notariskosten voor het krediet
Deze kosten omvatten de registratierechten voor het krediet, het ereloon
en de hypothecaire inschrijving op het bevoegde kantoor van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Kosten die de bank aanrekent
Dossierkosten
Het opstellen en behandelen van je hypothecair krediet brengt bepaalde
kosten met zich mee. Je vindt het bedrag van deze kosten terug in het
aanvraagformulier, maar ook op de tarieflijst die je terugvindt op onze site
www.hellobank.be.
Expertisekosten
In bepaalde gevallen duidt Hello bank! met jouw toestemming een expert
aan om de venale waarde van het goed te bepalen en zo jouw kredietaanvraag te kunnen beoordelen. Gaat het om een bouwproject,
dan kan de bank een expertise vragen bij oplevering om na te gaan of de
bouw in overeenstemming is met de projectwaarde voorzien in de
bouwovereenkomst.
Na de expertise zal je altijd een kopie van het expertiserapport ontvangen.
Het bedrag van deze kosten moet door de kredietnemer betaald worden
en is opgenomen in de tarieflijst die je terugvindt op onze website
www.hellobank.be.

Een woning wordt beschouwd als nieuw wanneer ze verkocht wordt vóór 31 december van het tweede jaar waarin ze bewoond of voor de eerste keer gebruikt wordt.
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Looptijden?
De looptijd van een Hello woonkrediet is minstens

15 jaar en maximaal 25 jaar.

Tegen welke rentevoet?
Een vast tarief voor
iedereen

Gebruikelijke verminderingen en
voorwaardelijke verminderingen
van de rentevoet

Een vaste en concurrentiële rentevoet, op basis van de duur van je krediet.
De rentevoet wijzigt nooit tijdens de looptijd. Per looptijd is er één vaste
basisrentevoet (tussen 15 en 25 jaar).

De voorwaarden voor een vermindering van de rentevoet worden vermeld
in het tarievenblad van het Hello woonkrediet, beschikbaar via onze website
www.hellobank.be, onder het tabblad"Hello woonkrediet”.
Voor de voorwaardelijke vermindering(-en) geldt bijkomend dat deze
behouden blij(ft)(ven) voor zover de voorwaarde(n) gedurende de volledige
looptijd van het krediet vervuld blij(ft)(ven).

Wil je liever een woonkrediet met
een andere formule? Ga dan gerust eens langs in een
van de BNP Paribas Fortis kantoren en lees de
brochure "Maak uw (woon)project écht waar"
op de website www.bnpparibasfortis.com.

4

BNP Paribas Fortis NV (verzekeringstussenpersoon), Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent,
betaald per commissie, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV heeft een aandeel van meer dan 10% in AG Insurance nv.
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Hoe werkt dat, een Hello woonkrediet5-aanvraag?
Alles gebeurt vanop afstand, zonder afspraak op een kantoor.
Heb je een vraag, twijfel je of wil je meer info over eender welke stap van je Hello woonkredietaanvraag? Het Hello Team - ons team van specialisten - is er voor jou.

Vóór je kredietaanvraag
Ga naar de Hello home! website en maak een simulatie6 van:
• Je budget
Aan de hand van enkele vragen simuleer je het bedrag dat je zou kunnen
lenen. Zo krijg je een idee van hoeveel je maandelijks zou kunnen aflossen.
• Alle kosten
Na de simulatie van je budget bereken je alle kosten die bij de aankoop of de
bouw van je droomwoning komen kijken (notariskosten, registratierechten,
dossierkosten, …).
• Je krediet
Je maakt een simulatie van je hypothecair krediet, kiest je looptijd en optimaliseert eventueel je rentevoet aan de hand van conditionele kortingen die
je zelf kan toevoegen.
Op basis van het resultaat van de simulatie, kan je online een aanvraag voor een
hypothecair krediet indienen.

Het Hello Team is er voor jou, waar en wanneer jij dat wil
We zeiden het al: het Hello Team heeft een antwoord
op al je vragen. Ze helpen je bij elke stap van je Hello
woonkredietaanvraag.
Je kan ze bereiken via telefoon of mail, van maandag tot vrijdag
van 7u tot 22u en op zaterdag van 9u tot 17u.

5
6

Na je online kredietaanvraag
Je hebt je woonkrediet gesimuleerd en online je kredietaanvraag ingediend.
Dit zijn de volgende stappen:
• We nemen telefonisch contact met je op.
Samen overlopen we of je kredietaanvraag beantwoordt aan wat jij nodig hebt.
• We sturen je een map met alle documenten die je nodig hebt voor je
kredietaanvraag.
Je ondertekent je kredietaanvraag en stuurt het ons binnen de 14 dagen terug,
samen met de verkoopovereenkomst of het bouwcontract, een bewijs van je
inkomsten, je eigen inbreng en je lasten en andere nodige bewijsstukken.
• We bekijken grondig de documenten van je kredietaanvraag.
Naast onze eigen bestanden en de door jou verstrekte gegevens raadplegen
we ook: het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) en
het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties (ENR) bij de Nationale
Bank van België, Centrale voor Kredieten aan Particulieren, Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel.
• Het Hello Team neemt contact met je op om je op de hoogte te brengen
van de beslissing rond je aanvraag.
Als je aanvraag door ons goedgekeurd is, ontvang je ons woonkredietaanbod
(en eventueel ook je verzekeringscontracten).
Je stuurt het ondertekende aanbod terug naar het Hello Team. De datum tot
wanneer het aanbod geldig is, staat duidelijk vermeld op het document. Van
zodra wij het door jou ondertekende kredietaanbod ontvangen, komt de kredietovereenkomst tot stand. Houd er rekening mee dat er geen herroepingsrecht is.
• We zorgen voor de uitbetaling van het kapitaal voor de financiering van
je woning.
De kredietakte en de aankoopakte onderteken je beide bij de notaris op
dezelfde dag. Na ondertekening kan het kapitaal uitbetaald worden onder de
opnamevoorwaarden overeengekomen in de kredietovereenkomst.
We vertellen je hier alles over verder in deze brochure.

Kredietvorm: Hypothecair krediet met onroerende bestemming. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door BNP Paribas Fortis NV (kredietgever), Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.
Deze online simulatie is niet bindend voor de klant, noch voor AG Insurance nv of BNP Paribas Fortis NV.
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Wanneer en hoe kan je het kapitaal van je hypothecair krediet opnemen?
Koop je een woning of bouwgrond?
Het kredietbedrag wordt uitbetaald bij het ondertekenen van de hypothecaire kredietakte bij de notaris.

Bouw je een woning?
Na ondertekening van de hypothecaire kredietakte bij de notaris wordt 5% van het kapitaal uitbetaald wanneer je een bouwvergunning hebt. Heb je, bij ondertekening
van de akte, facturen voor een totaal bedrag hoger dan de uitbetaling van 5%, dan wordt dat bedrag uitbetaald.
Opgelet: de bank moet de bouwvergunning in haar bezit hebben vooraleer het kredietbedrag kan worden opgenomen. Is dit niet het geval, dan moet je verplicht
kiezen voor een uitstel van kapitaalaflossing van 12 maanden.
Na ondertekening van de kredietakte wordt het kapitaal uitbetaald in schijven van minimum 2.500 euro en naargelang de voortgang van de werken. Je maandelijkse
aflossing zal variëren volgens het opgenomen kapitaal. Onthoud dat je nooit meer kapitaal kan opnemen dan het kredietbedrag vermeld in de kredietovereenkomst.
Bovendien moet het nog op te nemen saldo van het toegekende woonkrediet op ieder tijdstip ten minste gelijk zijn aan de werkelijke kosten van de nog uit te
voeren werken. Je zal dus met eigen middelen en voor elke opneming van het woonkrediet het verschil moeten financieren tussen enerzijds de totale kostprijs van
het project vermeld in de kredietaanvraag en anderzijds het bedrag van het woonkrediet.
Verder moet ieder woonkrediet bestemd voor de financiering van een bouwproject binnen drie jaar na de aanvangsdatum van het woonkrediet worden opgenomen
en gebruikt worden voor de overeengekomen bestemming. Neem je het woonkrediet niet volledig op voor het verstrijken van deze termijn, dan wordt het bedrag
van het woonkrediet herleid tot het werkelijk opgenomen kredietbedrag. Je zal hiervoor dan een nieuwe aflossingstabel ontvangen (volgens dit herleide bedrag). Na
de termijn van drie jaar kan je slechts opnieuw een woonkrediet opnemen nadat je bij de bank een nieuwe kredietaanvraag ingediend hebt.
De uitbetaling gebeurt op basis van facturen of andere bewijskrachtige documenten die de bank ontvangt en volgens volgend opnameschema:

• 20 % na de helft van de ruwbouw
• 40 % bij het afwerken van de ruwbouw
• 50 % als de woning wind- en waterdicht is
• 60 % na de plaatsing van leidingen en schrijnwerk
• 70 % na bepleistering
• 80 % na het vloeren
• 90 % na installatie van het sanitair
• 100 % na de volledige voltooiing van de werken

Alle informatie over uitbetaling van kapitaal vind je hier.

Uitstel van kapitaalaflossing, wat is dat?
Bij het afsluiten van een krediet voor een bouwproject, kan je kiezen voor uitstel van kapitaalaflossing.
In dat geval betaal je enkel de interesten op het
opgenomen kapitaal gedurende maximum 36 maanden
en een reserveringsprovisie. De terugbetaling van
het kapitaal wordt dan verdeeld over de resterende
duur van het krediet, met een hogere maandelijkse
aflossing als gevolg.
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Hoe betaal je je hypothecair krediet terug?
Het is zover! Je bent eigenaar of je bent gestart met je bouwproject. Vanaf nu betaal je maandelijks een (vast) bedrag terug aan de bank. Je maandelijkse aflossing
bestaat enerzijds uit een deel kapitaalaflossing en anderzijds uit een deel interesten. Tijdens de eerste jaren overheersen de interesten en betaal je maar weinig
kapitaal terug. Naarmate de terugbetalingen vorderen, wijzigt die verhouding: het gedeelte “kapitaalaflossing” wordt groter en het interestgedeelte neemt af.

Je hebt een woning of
bouwgrond gekocht?
Vanaf de datum van de akte betaal je maandelijks een vast bedrag
terug en dit gedurende de volledige looptijd van je krediet. De eerste
maand betaal je interesten a rato van dag waarop het krediet werd
opgenomen tot de eerstvolgende vervaldag.

Je bent gestart met een
bouwproject?
Tijdens de opnametermijn van het krediet zal het maandelijks te betalen
bedrag afhankelijk zijn van bepaalde factoren. Dit zijn: uitstel van kapitaalaflossing, de reserveringsprovisie en het opgenomen kapitaal.
• Uitstel van kapitaalaflossing
Bij het afsluiten van een krediet voor een bouwproject, kan je kiezen voor
uitstel van kapitaalaflossing. In dat geval betaal je enkel de interesten op
het opgenomen kapitaal gedurende maximum 36 maanden en eventueel
een reserveringsprovisie. De terugbetaling van het kapitaal zelf wordt
verdeeld over de resterende duur van het krediet, met een hogere maandelijkse aflossing als gevolg.
• Reserveringsprovisie
Vanaf de 13de maand na het verlijden van de akte, betaal je een reserveringsprovisie (maandelijks 0,15%/jaarlijks 1,81%) op het kredietbedrag
dat je nog niet hebt opgenomen. Deze provisie is een vergoeding voor
het reserveren van het niet-opgenomen kapitaal door de bank. Deze
reserveringsprovisie wordt gedurende maximaal twee jaar aangerekend.
• Het opgenomen kapitaal
Naarmate je meer krediet hebt opgenomen zal je maandelijks meer betalen. En je betaalt slechts interesten op het opgenomen kapitaal naarmate
de bouw van je woning vordert.

Wil je je krediet vroeger terugbetalen dan voorzien?
Je hebt onverwacht extra budget en je wil je nog openstaand
kapitaal volledig of gedeeltelijk terugbetalen?
Dat kan, uiteraard. Stuur een aangetekende brief naar het
Hello Team 10 dagen voor de vervroegde terugbetaling.
Houd er rekening mee dat je in dat geval een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd bent die overeenkomt met 3
maanden interesten op het vervroegd terugbetaald kapitaal en
berekend aan de overeengekomen rentevoet.
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Welke waarborgen vraagt de bank?
Sluit je een hypothecair krediet af, dan vraagt de bank enkele waarborgen om er zeker van te zijn dat het ontleende bedrag terugbetaald wordt, namelijk:

• Een hypothecaire inschrijving in eerste rang op het gefinancierde vastgoed tot zekerheid van de kaderovereenkomst en schuldvorderingen die in de
toekomst ontstaan. Daarnaast wordt in de regel ook, tot zekerheid van het woonkrediet, een overdracht van loon en/of een pand op schuldvorderingen
bedongen.
• Een woonverzekering voor de gefinancierde woning.
Stel je voor dat je woning in vlammen opgaat … Dan moet je de rest van je krediet aflossen terwijl je woning er eigenlijk niet meer is. Je woonverzekering
dekt het risico van beschadiging en vernieling van de woning (door brand, waterschade, stormschade, glasbreuk, natuurramp …) en dit voor de totale
wederopbouwwaarde van de woning in kwestie.
• Een overlijdensverzekering gekoppeld aan het krediet, van het type “schuldsaldoverzekering”.
Als je komt te overlijden, dan dekt deze verzekering de terugbetaling van je woonkrediet volgens het gekozen dekkingspercentage van je krediet (100% als
je alleen een hypothecair krediet afsluit en 75% of 100% als je met twee bent). Zo bescherm je je naasten.

Weet dat je de schuldsaldoverzekerings- en woonverzekeringsovereenkomsten kan afsluiten
bij AG Insurance of een andere verzekeringsmaatschappij. Aan jou de keuze.
Beide verzekeringscontracten moeten het krediet dekken gedurende de volledige looptijd.
Is dit niet het geval, dan heeft de bank het recht om voor je krediet een vervroegde
terugbetaling te vorderen.
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Het aanbod aan verzekeringen
Volgende verzekeringscontracten zorgen voor een conditionele korting op je rentevoet:

De schuldsaldoverzekering
De schuldsaldoverzekering gekoppeld aan een woonkrediet dekt, in geval van overlijden van de verzekerde gedurende de looptijd van het contract, het volledige
of gedeeltelijke bedrag van het woonkrediet (100% als je alleen koopt, 75% of 100% als je met twee bent).
Je hebt de keuze uit een eenmalige premie of een maandelijkse premie. De eenmalige premie betaal je in één keer vóór het ondertekenen van het kredietcontract,
de maandelijkse premie stort je maandelijks gedurende 2/3 van de looptijd van het woonkrediet.
De verzekering waarborgt de uitbetaling van een afgesproken “kapitaal overlijden” aan een begunstigde, aangeduid door de verzekeringsnemer, voor het geval
deze zou overlijden voor de einddatum van het contract.
De schuldsaldoverzekering is niet automatisch fiscaal aftrekbaar. Het is echter mogelijk dat de premies voor je schuldsaldoverzekering aanleiding geven tot een
fiscaal voordeel. Dit hangt af van de fiscale ruimte die je nog ter beschikking hebt. Wil je fiscale voordelen genieten voor de premies, dan moet dat bij het aangaan
van de polis vastgelegd worden. Bespreek dit tijdig met het Hello Team.

Welk risico wordt gedekt?
• De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend
verzekerd kapitaal. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van
het contract periodiek af volgens de criteria beschreven in het contract.
• De schuldsaldoverzekering voorziet de volledige of gedeeltelijke uitbetaling van het nog openstaande krediet als de verzekerde vroegtijdig
overlijdt. Vandaar dat het verzekerd kapitaal daalt, evenredig met de
nog openstaande schuld van het krediet (“het aflossingsplan”).
• De schuldsaldoverzekering dekt het overlijden van de verzekerde,
ongeacht het land waar dat gebeurt.

Voorbeelden van niet-gedekte risico’s
De verzekering komt niet tussen als:
• De verzekerde overlijdt door een opzettelijke daad of een vrijwillige
daad gepleegd door ofwel de verzekeringsnemer (indien verschillend
van de verzekerde) ofwel een van de begunstigden.
• De verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen het jaar na de start
van het contract.
• De verzekerde overlijdt in België als gevolg van diens deelname aan
een (burger)oorlog.

Bovenstaande opsommingen zijn niet volledig. Voor alle details rond de exacte omvang van de waarborgen, verwijzen we naar de algemene voorwaarden van dit
product. Neem deze voorwaarden door vooraleer je de verzekering afsluit, net als de precontractuele informatie en de infofiche over de levensverzekering. Deze
zijn gratis verkrijgbaar op www.hellobank.be of via het Hello Team op 02 433 41 41
Wil je graag weten hoeveel het je exact zou kosten? Surf dan naar Hello home! via onze website www.hellobank.be voor een simulatie of vraag een vrijblijvende
offerte aan voor een schuldsaldoverzekering aan het Hello Team via mail of telefoon.
Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming in de premie van hun schuldsaldoverzekering. Neem voor meer informatie contact op met het Hello Team.

De schuldsaldoverzekering via Hello bank! is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21) naar Belgisch recht,
met dekking gedurende een afgesproken duur. Het is een verzekeringsproduct van AG Insurance, voorgesteld door
Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.
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De brandverzekering Top Woning
De Top Woning brandverzekering is een verzekering die de schade dekt, veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, natuurramp, water en
elektriciteit in en rond je woning.
Ze dekt eveneens je huurdersaansprakelijkheid bij schade aan je vakantiewoning of het kot dat je huurt voor je kinderen.
Afhankelijk van je situatie (huurder, eigenaar van een woning waarin je woont, eigenaar van een appartement waarin je woont met een dekking gebouw
verzekerd via de vereniging van mede-eigenaars, eigenaar van een woning die je verhuurt) is je verzekering een combinatie van verschillende dekkingen:
gebouw, inboedel, diefstal en juridische bijstand.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico’s?
• Schade aan de verzekerde woning en/of inboedel, veroorzaakt door
brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en
sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen.
• Materiële en lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door je
verzekerde goederen.
• Beschadigingen aan het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of
veroorzaakt door dieven, net als diefstal van delen van het gebouw,
zoals bv. zonnepanelen.
• 24/24u bijstand bij verzekerde schadegevallen.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?
•
•
•
•

Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
Schade aan motorvoertuigen.
Schade aan een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw.
Schade veroorzaakt door het niet nakomen van een in de
overeenkomst opgelegde verplichting (bijvoorbeeld beveiliging van
de verzekerde goederen).

Wil je graag meer weten over de verzekerde waarde en het bedrag van de premie? Ga dan naar Hello home! via onze website www.hellobank.be voor een simulatie
of contacteer het Hello Team.

De Top Woning verzekering is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk
van BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende
verlenging (behalve wanneer een van de partijen zich terugtrekt ten minste drie maanden voor het einde van het contract).
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Een representatief voorbeeld van een Hello home! woonkrediet met
onroerende bestemming
€ 150.000

Kredietbedrag
Looptijd

Maandelijkse aflossing: € 760,82

20 jaar
100%

Jaarlijkse rentevoet

2,05%
80%

Maandelijkse aflossing

€ 760,82
60%

Interesten

Bankkosten

40%
20%

Notariskosten

7

Verzekeringen

Totaal terug
te betalen bedrag

€ 350,00

Registratierechten
op het krediet

€ 1.575,00

Registratierechten
op de hypotheek

€ 682,50

Diverse aktekosten

€ 1.370,50

0%
1
14
27
40
53
66
79
92
105
118
131
144
157
170
183
196
209
222
240

Dossierkosten

JKP8

€ 32.350,60

Gebaseerd op de onmiddellijke en volledige
opname van het terug te betalen bedrag.

Aantal maandelijkse aflossingen
Interesten
Hypotheekbedrag gelijk aan het ontleende bedrag.

Premie van de
brandverzekering

€ 27,35/maand

Enkel dekking gebouw, woning met 4 kamers,
normale omgeving, zonder risico op
natuurrampen.

Premie van de
overlijdensverzekering

€ 32,72/maand

Looptijd van 160 maanden, dekking 150%, krediet
afgesloten met twee personen, beiden 34 jaar,
niet-rokers, normaal BMI.

Terugbetaald kapitaal

Maand Aflossingen

Interesten

Terugbetaald
kapitaal

1

€ 760,82

€ 253,50

€ 507,32

2

€ 760,82

€ 252,64

€ 508,17

€ 198.127,80

3

€ 760,82

€ 251,78

€ 509,03

3,08%

4

€ 760,82

€ 250,92

€ 509,89

Na 20 jaar zal je € 198.127,80 betaald hebben voor je hypothecair krediet.
Het Jaarlijkse Kostenpercentage van 3,08% houdt niet enkel rekening met de verschuldigde interesten
maar eveneens met alle kosten en verzekeringspremies in verband met je krediet.

7

Opmerking: De voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld gaat het om AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV, verzekeringstussenpersoon, Warandeberg 3, B-1000 – RPR
Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, betaald per commissie, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV heeft een aandeel
van meer dan 10% in AG Insurance nv.
8

Het JKP is berekend ervan uitgaande dat het volledig kredietbedrag onmiddellijk wordt opgenomen op de aanvangsdatum van het krediet en de kredietnemers hun verplichtingen stipt nakomen tijdens de volledige looptijd van het krediet.
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Wat gebeurt er als je de maandelijkse aflossingen niet betaalt?
We wensen het niemand toe, maar kom je toch in een situatie terecht waarbij je je maandelijkse aflossingen niet meer kan betalen, dan kan dit leiden tot:

• een registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren;
• aanrekening van kosten en verwijlinteresten;
• de onmiddellijke schorsing of beëindiging van de kaderovereenkomst en de opgenomen woonkredieten en het opeisbaar worden van het openstaand saldo;
• indien van toepassing, de gerechtelijke ontbinding van de kredietovereenkomst op verzoek van de bank;
• de gedwongen tenuitvoeringlegging.
Om dit te vermijden, helpen we je graag om de juiste beslissingen te nemen.
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Steunmaatregelen, premies en speciale verzekeringen
Steunmaatregelen en premies
Afhankelijk van het gewest waar je woning zich bevindt, zijn er premies en steunmaatregelen waarvoor je in aanmerking kan komen, vb. subsidies voor het
plaatsen van dakisolatie.
Voor een overzicht van alle recente steunmaatregelen (onderstaande lijst is niet-limitatief) verwijzen we je graag door naar de websites van de respectieve gewesten.
Vlaams gewest
• Premies bij aankoop, bouwen en verbouwen: https://www.premiezoeker.be/
• Bouwen en verbouwen: premies en belastingvoordelen: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen
• Energiepremies: www.energiesparen.be (rubriek subsidies)
Brussels hoofdstedelijk gewest
• De rubriek Huisvesting op: https://be.brussels/wonen-in-brussel/huisvesting
• De pagina Energie op: https://leefmilieu.brussels/
• De pagina Premies op: https://huisvesting.brussels/
Waals gewest
• Overzicht van premies: https://www.wallonie.be/
• De pagina Aides et primes op: https://energie.wallonie.be/

Speciale verzekeringen
Het kan gebeuren dat je door omstandigheden en buiten je wil om tijdelijk zonder werk valt of een tijd lang niet kan gaan werken. Om je financieel te beschermen,
kan je afhankelijk van je regio een speciale verzekering afsluiten die je zal helpen om je hypothecair krediet verder af te betalen.
De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen
Voor meer informatie: www.vlaanderen.be/verzekering-gewaarborgd-wonen
De Waalse verzekering inkomensverlies
Voor meer informatie: https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-dune-assurance-gratuite-pour-le-remboursement-dun-pret-hypothecaire-en-cas-deperte-de of op “Le logement en Wallonie.”
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Wettelijke vermeldingen
Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming. De bepalingen met betrekking tot het hypothecair krediet in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek
Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door BNP Paribas Fortis NV (kredietgever), Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0403.199.702
BNP Paribas Fortis NV, verzekeringstussenpersoon, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en treedt op als verbonden verzekeringsagent, vergoed op basis van commissie, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV heeft een aandeel
van meer dan
10% in AG Insurance nv.
AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer
0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
.

Met alle vragen of klachten kan je rechtstreeks bij het Hello Team terecht.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij:
BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement (1QB1D) Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02/228 72 00
AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Je kunt eveneens je klacht sturen naar:
Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, www.ombudsfin.be.
De dienst van de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel: 02/547 58 71, fax: 02/547 59 75, http://www.ombudsman.as.

www.home.hellobank.be

