DVV Life Cover Pack/ DVV Life Cover Pack
Pension
Type levensverzekering

Waarborgen
 Hoofdwaarborg



Facultatieve aanvullende
waarborgen

Individuele levensverzekering van Tak21 met gewaarborgd rendement en flexibele
premies, gekoppeld aan een levenslange overlijdensverzekering (Uitvaart), beginnend
vanaf de tussentijdse betaaldatum.
Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals
het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke
referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud
van deze risico’s.
Dit product is gewaarborgd door het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen. Het Bijzonder Beschermingsfonds waarborgt de afkoopwaarde van
het geheel van de individuele levensverzekeringscontracten van de tak 21(producten met
gewaarborgd kapitaal of rendement) gesloten door de verzekeringnemer bij de
Maatschappij tot een totaal bedrag van 100.000 €.
De hoofdwaarborg bestaat uit twee delen: een onderdeel 'sparen' en een onderdeel
'uitvaart'. U stort premies tot de tussentijdse betaaldatum om die twee onderdelen op te
bouwen. Op de tussentijdse betaaldatum eindigt het onderdeel "sparen" en loopt het
onderdeel "uitvaart" voort, als gevolg:


Vóór de tussentijdse betaaldatum bij overlijden:
- Storting van de poliswaarde of
- bij minimumkapitaal bij overlijden, uitkering van dat kapitaal indien
het hoger is dan de poliswaarde.



Op de tussentijdse betaaldatum :
Storting van het Spaarkapitaal bij leven



Vanaf de tussentijdse betaaldatum:
Storting van kapitaal ‘Uitvaart’ bij overlijden, rekening houdend met de
jaarlijkse minimale stortingen vóór de tussentijdse betaaldatum, de maandelijks
afgehouden beheerskosten en de gegarandeerde rentevoet op elke storting.



Aanvullende verzekering van het risico ongeval (storting van het
overlijdenskapitaal bij overlijden of volledige en blijvende invaliditeit door een
ongeval)
Aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico (terugbetaling van de
voorziene premies bij tijdelijke invaliditeit, vrijstelling van betaling van de
premie bij blijvende invaliditeit)



Deze verzekering richt zich tot personen die:
 een gegarandeerd rendement en kapitaal willen genieten
 voor het pensioen of langetermijnsparen willen sparen en tegelijkertijd van fiscale
voordelen / belastingaftrek willen genieten.
 een kapitaal willen verkrijgen om de kosten van de uitvaart te betalen

Doelgroep

Rendement
 Gewaarborgde intrestvoet

De intrestvoet die geldt op het moment van de storting van de premie is voor deze
storting gewaarborgd tot de tussentijdse betaaldatum. Hij is niet gewaarborgd voor
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stortingen in de toekomst.
De gewaarborgde intrestvoet is van kracht voor gestorte premies voor de twee
onderdelen van de hoofdwaarborg, na verrekening van eventuele taksen, instapkosten en
de eventuele risicopremies voor het minimumkapitaal bij overlijden (en eventueel
toegekende winstdelingen). Elke storting wordt gekapitaliseerd bij ontvangst ervan op de
rekening van DVV.
De intrestvoet van kracht vanaf 21/11/2016 is 0,75%.


Winstdeelname







Kosten




Instapkosten
Uitstapkosten
Beheerskosten
rechtstreeks geboekt in
het contract



Afkoop/overnamevergoeding

Duur

Premie





Een winstdeling kan tot de tussentijdse betaaldatum worden toegekend. Deze
eventuele winstdeling wordt aan de poliswaarde toegevoegd. Bij toekenning
van de winstdeling wordt de rentevoet in voege op het moment toegepast. Deze
rentevoet zal tot de tussentijdse betaaldatum worden gewaarborgd. Vanaf de
tussentijdse betaaldatum zal de rentevoet in voege op deze datum worden
toegepast op de eventuele winstdeling die tot de tussentijdse betaaldatum aan
het onderdeel ‘Uitvaart’ is toegevoegd. Deze nieuwe rentevoet zal tot het
overlijden van de verzekerde worden gegarandeerd.
De eventuele winstdeling, toegekend tot de tussentijdse betaaldatum wordt in
twee stappen uitgekeerd. De eventuele winstdeling toegekend aan het onderdeel
‘Sparen’ zal uitgekeerd worden op de tussentijdse betaaldatum. De eventuele
winstdeling toegekend aan het onderdeel ‘Uitvaart’ wordt uitgekeerd met het
kapitaal ‘Uitvaart’ bij overlijden.
De winstdeelname is niet gewaarborgd, hangt af van de resultaten van de
Maatschappij en kan elke jaar veranderen. De Maatschappij behoudt zich het
recht om deze voorwaarden en modaliteiten te herzien.
Maximum 6% bij elke storting (afwijkingen mogelijk bij commerciële acties)
Niet van toepassing – cfr afkoopvergoeding
0,10% per jaar op de poliswaarde, maandelijks afgehouden van de poliswaarde

 Afkoopvergoeding: het maximum tussen:
5 % van de poliswaarde ten beloop van het opgevraagde bedrag
en een forfaitaire vergoeding van 75 EUR. Dat bedrag wordt op basis
van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100)
geïndexeerd.
Voor het deel van de poliswaarde dat overeenstemt met het Spaarkapitaal, bedraagt de
afkoopvergoeding 0 % tijdens de laatste vijf jaar vóór de tussentijdse betaaldatum.
Voor het deel van de poliswaarde dat overeenstemt met het kapitaal ‘Uitvaart’ zal de
afkoopvergoeding jaarlijks verminderen met 1 % tijdens de laatste vijf jaar vóór de 90ste
verjaardag van de verzekerde, zodat deze vanaf de 90ste verjaardag nihil zal zijn.
De verzekeringspolis stopt met het volste recht in een van de volgende gevallen:
 Overlijden van de verzekerde
 Totale afkoop van de polis
 Opzeg binnen de 30 dagen
 Onvoldoende poliswaarde
Het onderdeel ‘Sparen’ eindigt op de tussentijdse betaaldatum. Het onderdeel ‘Uitvaart’
begint op deze datum voor een onbepaalde (levenslange) looptijd. Om fiscale redenen
heeft het onderdeel ‘Sparen’ een minimumduur van 10 jaar en met betrekking tot
langetermijnsparen, dient de einddatum te worden vastgelegd ten vroegste op de 65
verjaardag van de onderschrijver.
De aanvullende verzekering voor het risico ongeval eindigt op de tussentijdse
betaaldatum of ten laatste op de 65ste verjaardag van de verzekerde.
De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico (vrijstelling van de premies of
terugbetaling van de premies) eindigt op de tussentijdse betaaldatum.
 Vrije en facultatieve stortingen, de klant kiest zelf het bedrag en de frequentie,
zonder extra kosten.
 Om het kapitaal ‘Uitvaart’ op te bouwen is een minimale jaarlijkse storting,
inclusief belastingen en instapkost, noodzakelijk. Deze minimale jaarlijkse
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storting zal herzien kunnen worden (opwaarts of neerwaarts) op basis van de
gewaarborgde rente die geldt op 1 januari. Dit bedrag zal elk jaar in het jaarlijks
overzicht worden vermeld.
 De storting is beperkt tot een bepaald maximum, in functie van het fiscaal
statuut van het contract. Het bij wet toegelaten fiscale maximum is 940€ voor
pensioensparen en 2260€ voor langetermijnsparen ( aanslagjaar 2017).
 De premies voor de aanvullende verzekeringen maken geen deel uit van de bij
wet toegelaten fiscale maxima. De betaling van de premie voor de aanvullende
verzekeringen is verplicht. Hiervoor worden afzonderlijke kwijtingen voorzien.
 Taks van 2% op de gestorte brutopremies (behalve in het kader van
pensioensparen).
 Contract dat, als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, recht geeft op
fiscale voordelen op de premies die gestort werden in het kader van
pensioensparen of in het kader van langetermijnsparen. Het jaarlijks toegekende
fiscale voordeel varieert in functie van het fiscaal stelsel: (1) pensioensparen
en (2) langetermijnsparen: jaarlijkse fiscale aftrek van 30 % van de betaalde
premies.
 Belastbaarheid van de uitkeringen zodra voor een premie een fiscaal voordeel
werd toegekend. De belastingheffing varieert naar gelang het fiscale stelsel en
een aantal voorwaarden.
(1) Pensioensparen of (2) langetermijnsparen (niet-aangewend om een hypothecaire
lening te dekken die is afgesloten om een woning te kopen):
Hieronder een samenvattend overzicht van de verschillende taxatiegevallen waaraan een
contract onderworpen kan worden naar aanleiding van een gedeeltelijke afkoop, een
volledige afkoop, de uitbetaling op de einddatum van het contract, in geval van taks op
het lange termijnsparen of het overlijden van de verzekerde, volgens het fiscale regime
van pensioensparen (PS) of lange termijnsparen (LTS).

Fiscaliteit

Taxatie
Tijdstip uitkering

Taxatie

Tarief

Vanaf 60 jaar

Taks (1)

a. contract afgesloten vóór 55 jaar

op 60 jaar

8 % (PS) of 10% (LTS)

b. contract afgesloten vanaf 55 jaar
- uitkering na 10 jaar
- uitkering in de laatste 5 jaar vóór de einddatum

na 10 jaar
bij uitkering

8 % (PS) of 10% (LTS)
8 % (PS) of 10% (LTS)

- uitkering eerder, behalve in geval van overlijden
- uitkering bij overlijden (behalve uitzonderingen en
op voorwaarde dat de eindbelasting nog niet
afgehouden werd)

bij uitkering
bij uitkering

33%
8 % (PS) of 10% (LTS)

Vóór 60 jaar
- vóór « normale » datum » (3)

PB (2)
bij uitkering

Overlijden verzekerde
- Alle gevallen behalve de hierboven vermelde
gevallen(op voorwaarde dat de eindbelasting nog niet
werd afgehouden)

PB (2)
bij overlijden

33%

8 % (PS) of 10% (LTS)

(1) Taks op het lange termijnsparen ;
(2) Bij taxatie in het Personenbelasting moeten de percentage steeds verhoogd worden met de

gemeentelijke opcentiemen ;
(3) Normale datum = overlijden of bij leven vanaf 60 jaar

Iedere huidige of toekomstige belasting of taks toepasbaar op dit contract of
verschuldigd door de uitvoering ervan, is ten laste van de ondertekenaar of van de
begunstigde(n).
De bovenstaande informatie (zeer samengevat en niet exhaustief) wordt uitsluitend
overgemaakt ter indicatieve titel en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of
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interpretatie van de fiscale wet/regelgeving.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de klant en kan
in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Indien vragen nodigen wij u uit contact
op te nemen met uw consulent DVV voor verdere uitleg.
Gedeeltelijke afkoop / Integrale
afkoop










Informatie






De verzekeringnemer kan op ieder ogenblik de volledige of gedeeltelijke
afkoop van zijn contract vragen via een gedateerd en getekend formulier dat ter
beschikking is bij zijn DVV - consulent.
Gedeeltelijke afkoop: per schijf van minstens 250 euro.
Indien, tot de tussentijdse betaaldatum, de poliswaarde door een gedeeltelijke
afkoop lager is dan de reserve die overeenstemt met het doelkapitaal ‘Uitvaart’,
met inbegrip van de daaraan gekoppelde winstdeling, zal de gedeeltelijke
afkoop aanleiding geven tot de volledige afkoop, met als effect het stopzetten
van de polis.
Als de gedeeltelijke afkoop als effect heeft om de totale poliswaarde te doen
vallen onder de grens van 125 €, zal de gedeeltelijke afkoop aanleiding geven
tot de volledige afkoop, met als effect het stopzetten van de polis.
De afkoopwaarde van de polis is de poliswaarde na aftrek van de
afkoopvergoeding.
De modaliteiten met betrekking tot de afkoop zijn in detail beschreven in de
algemene voorwaarden van het contract.
De verzekeringnemer krijgt 1 keer/jaar een jaarafschrift met een overzicht van
de toestand van zijn contract (vermelding van gestorte premies,
interestopbrengsten met inbegrip van de eventuele winstdeelname en het totaal
van de verworven reserve op 31 december van het betreffende jaar. Bovendien
zal het bedrag van de minimale jaarlijkse storting, inclusief instapkosten en
belastingen, voor het volgend jaar in dit jaarlijks overzicht worden opgenomen.
Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product? Als je een klacht
hebt, kan je je eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Galileelaan 5, 1210
Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien je niet tevreden bent met het
antwoord kan je ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de
Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as).
Voor meer informatie, raadpleeg de algemene voorwaarden beschikbaar bij uw
DVV-consulent of op www.dvv.be. Het is belangrijk dat potentiële spaarders
deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen
Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV belegt zijn financiële reserves volgens Portfolio21. Portfolio21 is een beleggingstrategie die gericht is op de terugdringing van kinderarbeid en
gedwongen arbeid, de bevordering van vrijheid van vereniging en van niet discriminatie zoals bepaald in de basisconventies van de Internationale
ArbeidsOrganisatie. Portfolio21 sluit beleggingen uit in bedrijven die ernstige milieuschade veroorzaken door normovertreding. Voor meer
informatie, zie www.portfolio21.info .
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