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Fiscale fiche 281.62 

 

• Het attest 281.62 integreert de gegevens van het basisattest en de gegevens van het betalingsat-

test in één enkel “attest 281.62”.  

• Het attest 281.62 geldt als betalingsattest voor het jaar waarvoor het attest wordt uitgereikt.  

• Voor vanaf 1 januari 2016 gesloten contracten en vóór 1 januari 2016 gesloten contracten 

waarvoor vanaf 1 januari 2016 voor het eerst een attest wordt uitgereikt, moeten tevens de ru-

brieken 8 en 11 zijn ingevuld en geldt het attest 281.62 bovendien als basisattest.  

• Voor de vóór 1 januari 2016 gesloten contracten waarvoor al vóór 1 januari 2016 een basisat-

test was uitgereikt, zijn de rubrieken 8 en 11 optioneel. Deze rubrieken werden bijgevolg niet 

ingevuld op uw attest maar zijn terug te vinden op uw basisattest. 

 

Rubriek 1 : Nummer van het attest  

 

Uniek volgnummer  

 

Rubriek 2 : Identiteit en adres van de verzekeringnemer (die tevens de verzekerde en de be-

gunstigde van de eventuele voordelen bij leven is) :  

 

Gegevens van de verzekeringnemer 

 

Rubriek 3 : Nationaal nummer van de verzekeringnemer (die tevens de verzekerde en de be-

gunstigde van de eventuele voordelen bij leven is) :  

 

Het nationaal nummer of, in voorkomend geval, het Kruispuntbanknummer (KBO-nummer) van de 

verzekeringnemer.  

 

Rubriek 4 : Referentienummer van het contract  

 

Uw polisnummer 

 

Rubriek 5 : Aanvangsdatum van het contract : ../../….  

 

De begindatum van uw contract. 

 

Rubriek 6 : Einddatum van het contract : ../../…. of onbepaalde einddatum  

 

Hier wordt de einddatum vermeld die contractueel is bedongen bij het aangaan van het verzeke-

ringscontract.  

• Voor reeds lopende contracten wordt de op 1 januari (van het jaar waarop het attest be-

trekking heeft) vastgestelde eindvervaldag vermeld.  

• Voor contracten waarvan de einddatum niet precies is bepaald (bijvoorbeeld bij “levens-

lange” overlijdensverzekeringen, die naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde 

eindigen en schuldsaldoverzekeringen comfort) is het vak “onbepaalde einddatum” aange-

kruist.  
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Rubriek 7 : Wijziging van de einddatum van het contract  

 

a) nieuwe einddatum van het contract : ../../….  

 

b) met ingang van : ../../….  

 

De rubrieken 7,a en 7,b zijn enkel ingevuld wanneer in de loop van 2020 een wijziging aan de con-

tractuele einddatum werd doorgevoerd. Deze rubriek moet slechts worden ingevuld voor het jaar 

waarin de wijziging werd doorgevoerd.  

 

Rubriek 8 : Diende het contract bij aanvang tot waarborg of wedersamenstelling van een hy-

pothecaire lening aangegaan voor een woning? 

 

☐ ja ☐neen  

 

In deze rubriek wordt het doel van de verzekering geattesteerd, zoals dit bij aanvang van het con-

tract werd bepaald.  

 

Rubriek 9 : Wijziging van het doel van het contract :  

 

a) dient het contract op 31/12/2020 (jaar van betaling) tot waarborg of wedersamenstelling 

van een hypothecaire lening aangegaan voor een woning ?  

 

☐ja ☐neen  

 

b) met ingang van : ……….  

 

Deze rubriek is enkel ingevuld wanneer u een wijziging doorvoerde aan het doel van uw contract. 

 

Rubriek 10 : Begunstigde(n) bij overlijden op 31/12/2020 (jaar van betaling)  
 

 

In deze rubriek wordt de toestand op 31 december 2020 weergegeven.  

 

Rubriek 11 : Verzekerd bedrag1 bij aanvang van het contract  

 

a) bij leven : ……………………………………………..  

 

b) bij overlijden : ………………………………………..  

 

In deze rubriek wordt het verzekerd bedrag bij aanvang van het contract vermeld.  

 

  

 
1 Inclusief winst 
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Rubriek 12 : Verzekerd bedrag2 op 31/12/…. (jaar van betaling)  

 

a) bij leven……………………………………………….  

 

b) bij overlijden………………………………………….  

 

De verzekerde bedragen 

 

Rubriek 13 : bedrag van de premies dat in 2020 (jaar van betaling) is betaald voor de vesti-

ging van een rente of een kapitaal bij leven en/of bij overlijden (exclusief het bedrag dat, in 

voorkomend geval, betrekking heeft op de aanvullende verzekering(en))  

 
Het bedrag van de betaalde premies in 2020 voor de hoofdverzekering. 

 
2 Inclusief winst 


