JUNIOR PLAN
Type levensverzekering

Waarborgen
 Hoofdwaarborg



Facultatieve aanvullende
waarborgen

Doelgroep

Rendement
 Gewaarborgde intrestvoet



Winstdeelname

Rendement van het verleden

Levensverzekering met kapitaalsgarantie (tak 21) – klassieke techniek :
gewaarborgde technische rentevoet
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 beschermingsfonds voor deposito’s en
financiêle instrumenten. Het 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 €.
Hoofdwaarborg : Vaste termijn verzekering :uitkering van het kapitaal aan de
begunstigde (kind) op het einde van het contract, los van het feit dat de
verzekerde al dan niet in leven is op dat moment.
Mogelijke termijn : 18de, 21ste of 25de verjaardag van het kind.
Mogelijke facultatieve waarborgen:

Aanvullende waarborg overlijden door ongeval

aanvullende waarborg tegen het invaliditeitsrisico (premievrijstelling)

huwelijksverzekering (uitkering van het voorziene kapitaal bij huwelijk
of wettelijke samenwoning van het kind (na 18 jaar) voor het einde van
het contract).

Optie : mogelijke voorschotten van het kapitaal (vanaf 18 jaar)
Deze verzekering richt zich tot ouders, grootouders, die voor hun (klein)kinderen
willen sparen, met de zekerheid dat het kind het kapitaal zal ontvangen, wat er
ook gebeurt.




Technische intrestvoet van 0,75% (op 18/07/2016)
Gewaarborgd op de premies tot het einde van het contract.
De technische gewaarborgde rentevoet is van toepassing op toekomstige
premies tot het einde van het contract



Deze polis komt eventueel in aanmerking voor de winstdeelname,
volgens het door ons vastgelegde reglement en volgens de modaliteiten
bepaald door de FSMA. De winstdeelname is niet gewaarborgd, hangt af
van de resultaten van de Maatschappij, en kan elk jaar veranderen.

Totaal bruto rendement (gewaarborgde rentevoet + eventuele winstdeelname,
zonder rekening te houden met kosten (inclusief de commissielonen) en lasten die
in de rubriek « kosten » vermeld zijn) :
2016 : totaalrendement = technische rentevoet
2015 : totaalrendement = technische rentevoet
2014 : totaalrendement = technische rentevoet
2013 : totaalrendement = technische rentevoet

Deze financiële informatiefiche beschrijft de modaliteiten en de fiscaliteit van het product, van
toepassing op 06/03/2017.
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2012:



2,50% (contracten of schijven tegen een technische rentevoet < 2,50%)
Technische rentevoet (contracten of schijven tegen een technische
rentevoet hoger of gelijk aan 2,50%)
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en
vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Kosten
 Instapkosten
 Uitstapkosten
 Beheerskosten
rechtstreeks geboekt in het
contract
 Afkoop/overnamevergoeding

Duur





6% bij elke storting - korting mogelijk bij commerciële acties
niet van toepassing
0,10% (op jaarbasis) op de reserve



Afkoopkosten bedragen 5% van de theoretische afkoopwaarde ; deze
kosten verminderen met 1% per jaar gedurende de laatste vijf
verzekeringsjaren.



Naar keuze van de verzekeringnemer. Voor fiscale reden is de minimale
duur 10 jaar.
 De verzekering eindigt bij overlijden van de verzekerde.
Koopsom of periodieke premies (maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks)

Premie
Fiscaliteit

Gedeeltelijke afkoop / Integrale
afkoop
Informatie

Taks van 2% op de gestorte brutopremies (behalve in het kader van
pensioensparen).
Dit soort contract is in de meeste gevallen niet fiscaal aftrekbaar (duurtijd,
termijn, begunstigde voldoen niet aan de gestelde voorwaarden).
De hierbovenvermelde informatie, summier en niet exhaustief, is louter indicatief
en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale
regelgeving/wetgeving.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de
verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
Gezien de complexiteit van deze materie nodigen wij u uit contact op te nemen
met uw consulent voor verdere uitleg.
 Deze polis geeft recht op afkoop zodra de theoretische afkoopwaarde
positief is.








Een keer per jaar ontvangt de verzekeringnemer een infobrief met
overzicht van de betalingen, de waarborgen, de winstdeelname en de
evolutie van de reserve
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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