DVV LIFE INVEST PROTECT
Type levensverzekering

Waarborgen

Doelgroep
Rendement:
 Gewaarborgde intrestvoet

 Winstdeelname

Een levensverzekering van tak 21 met flexibele premies en een gegarandeerde
intrestvoet.
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
financiële instrumenten. Het Beschermingfonds 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 hoofdwaarborgen (bij leven en bij overlijden): de poliswaarde
zoals beschreven in de algemene voorwaarden (onder voorbehoud
van de kosten en eventuele vergoedingen)

Bijkomende optionele waarborg bij overlijden gedurende de eerste 8
jaar van de polis: 130% van de gestorte premies
Natuurlijke personen, met gewone verblijfplaats in België bij onderschrijving,
die op ieder moment kapitaalsgarantie willen koppelen aan een gegarandeerde
intrestvoet + eventuele winstdeelname



De gebruikte gewaarborgde jaarlijkse interestvoet: 0,25% (vanaf
10/04/2017) voor de eerste storting

Op elke volgende storting wordt een intrestvoet gehanteerd die op het
moment van betaling van toepassing is. Op 10/04/2017 bedraagt deze
jaarinterest 0,25%. De intrestvoet van de eerste storting kan
verschillen van de intrestvoet van de volgende stortingen.

De interestvoeten zijn gewaarborgd per gestorte netto storting tot
31/12 van het 8ste kalenderjaar na het jaar van de storting.
Vervolgens, na afloop van elke waarborgperiode, worden de
gewaarborgde interestvoet en de nieuwe waarborgperiode bepaald,
afhankelijk van de marktomstandigheden die op dat ogenblik gelden.

De intrestvoet is niet gewaarborgd voor toekomstige stortingen

Elke storting wordt gekapitaliseerd vanaf de ontvangst ervan op de
rekening van DVV
Bovenop de gewaarborgde rentevoet kan de Maatschappij elk jaar een
winstdeelname toekennen in functie van haar resultaten. Deze winstdeelname is
niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen. Deze wordt toegevoegd aan de
poliswaarde.
Deze winstdeelname wordt berekend pro rata op de poliswaarde op 31/12 van
het vorige kalenderjaar, wordt toegekend aan de contracten in voege op 31
december van dat jaar en is definitief verworven op de daaropvolgende 1ste
januari. De Maatschappij behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en
modaliteiten te herzien in de jaarlijkse staat of geen winstdeelname toe te
kennen.

Rendement uit verleden

Projecties m.b.t. de winstdeelname zijn niet gewaarborgd en vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit product werd gelanceerd in juni 2014, geen enkel rendement uit
het verleden is beschikbaar.

De opbrengst uit het verleden vormt geen garantie voor de toekomst.

Kapitaliseringswijze: samengestelde interest

De winstdeelname wordt toegekend onder voorbehoud van
goedkeuring door de Algemene Vergadering

Historisch rendement: 1,50% (2016), 2,00% (2015).

Kosten:

Instapkosten



Uitstapkosten



Beheerskosten die rechtstreeks op
het contract worden aangerekend
Afkoopvergoeding/
opnamevergoeding



Looptijd

Premie

Fiscaliteit




Maximum 2,5% op elke storting
Eenmalige administratiekost van 5 EUR bij opmaak



Tijdens de eerste 8 jaar van de polis:
5% van de poliswaarde tijdens het 1ste jaar, 4% tijdens het 2de jaar,
3% tijdens het 3de jaar, 2% voor het 4de jaar en 1% voor alle
volgende jaren.

Tijdens de eerste 8 jaar van de polis kan ook een conjuncturele
uittredingsvergoeding worden afgehouden op de poliswaarde,
conform de reglementering van toepassing op het ogenblik van de
afkoop.

Na de eerste 8 jaar van het contract: de som van de volgende
uitstapkosten, beperkt tot het geldende wettelijke maximum op het
ogenblik van de afkoop1
o 1% van de poliswaarde en
o Een financiële uitstapkost, berekend zoals vermeld in
artikel 1.18 van de Algemene Voorwaarden
 Er worden geen uitstapkosten en conjuncturele uittredingsvergoeding
aangerekend in de volgende gevallen:
o Bij overlijden
o Bij annulatie binnen de 30 dagen.
o Bij gedeeltelijke afkopen volgens de Formule Active die
per jaar beperkt is tot 10 % van het totaalbedrag van de
gestorte premies op het moment van onderschrijven van
deze Formule Active, met een maximum van 25.000 EUR
per jaar.
Deze gratis uitstapregeling is niet cumuleerbaar met de volgende 2 gevallen.

Bij een gedeeltelijke afkoop gedurende 1 maand na de invoering van
de nieuwe intrestvoet op het einde van elke waarborgperiode, worden
geen uitstapkosten aangerekend op het bedrag dat beperkt blijft tot
het gedeelte van de poliswaarde dat een nieuwe intrestvoet krijgt.

Daarenboven bij een gedeeltelijke afkoop 1 maal per 12 maanden,
indien de gedeeltelijke afkoop beperkt blijft tot 10% van de
poliswaarde op dat moment, met een maximum van 25.000 EUR. Bij
een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de 12 maanden
worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

Maandelijks afgehouden ten belope van 0,01 % van de poliswaarde
De verzekeraar kan , tijdens de eerste 8 jaar van de polis, een conjuncturele
uittredingsvergoeding afhouden op de poliswaarde, conform de reglementering
van toepassing op het ogenblik van de afkoop.

Levenslang

De polis eindigt bij het overlijden van de verzekerde, bij afkoop van
de polis, bij ontoereikendheid van de poliswaarde, bij annulatie
binnen de 30 dagen

Aanbevolen minimum looptijd 8 jaar en 1 dag

Datum, bedrag en aantal stortingen zijn vrij en facultatief met een
minimum van 2.500 EUR voor de eerste storting of 25 EUR per
maand voor premies die betaald worden door middel van een
doorlopende opdracht.

Mogelijkheid voor bijkomende stortingen

Geen belastingvoordeel op de gestorte premies.

Taks van 2 % op de gestorte bruto premies (natuurlijke personen).

De roerende voorheffing (vanaf 2017 bedraagt deze 30%) is
verschuldigd in geval van betaling of toekenning bij leven gedurende
de eerste 8 jaar (waarbij het belastbare minimum niet lager mag zijn
dan de intrestkapitalisering aan een jaarpercentage van 4,75 %,

1 Op 17/06/2013, volgens het artikel 30§2 van het K.B. van 14 november 2003 bedraagt dit maximum 5 %.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de modaliteiten en de fiscaliteit van het product, van
toepassing op 10/04/2017.
Alvorens het contract te onderschrijven, wordt de ondertekenaar verzocht kennis te nemen van deze fiche, de algemene voorwaarden en het
beheersreglement. Deze documenten zijn gratis ter beschikking in de DVV-agentschappen, alsook op de website www.dvv.be.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming, RPR Brussel 0405.764.064., toegelaten door de Nationale Bank van Belgïe
gevestigd Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, onder codenummer 0037, met zetel in de Galileelaan 5, B-1210 Brussel. De contracten zijn onderworpen
aan het Belgisch recht.



berekend op het totaalbedrag van de gestorte premies). Behalve
indien de garantie in geval van overlijden oorspronkelijk hoger is dan
of gelijk aan 130 % van de gestorte premies en de verzekeringnemer/
onderschrijver aangeduid is als verzekerde en begunstigde in geval
van leven.
Elke bestaande of toekomstige belasting of taks die van toepassing is
op de overeenkomst of verschuldigd door de uitvoering ervan is ten
laste van de onderschrijver of de begunstigde(n). De fiscale
behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de
verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig
zijn. Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale
bepalingen, wettelijk en reglementair, van toepassing.

De bovenvermelde informatie wordt dus louter ter informatie verstrekt en onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de bestaande
fiscale wet- en regelgeving. Voor alle bijkomende informatie raden wij u uw
consulent te raadplegen.
Afkoop/opname:

Gedeeltelijke afkoop/opname











Volledige afkoop/opname





Informatie







Op elk moment mogelijk mits aanvraag in het agentschap door middel
van een gedateerd en ondertekend aanvraagdocument
Het minimumbedrag voor elke afkoop/opname bedraagt netto 250 EUR
Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt de werkdag volgend op
de datum dat de Maatschappij het ondertekende aanvraagdocument
ontvangt in aanmerking genomen
Voor de berekening van de afkoopwaarde, wordt de poliswaarde
verminderd met de afkoopvergoeding en uitstapkosten
Formule Active:
o Keuze van de frequentie (maandelijks, trimestrieel, semestrieel
of jaarlijks)
o Gedeeltelijke afkopen.van min. 125 EUR
o Beperkt op jaarbasis tot 10% van de totaal gestorte premies met
een maximum van 25.000 EUR..De waarde van de polis bij
aanvang van de formule moet min. 6.200 EUR bedragen.
o De opstart is gratis. Elke volgende aanvraag, wijziging of
stopzetting: 5 EUR.
De afkoopwaarde wordt uitbetaald op een bankrekening.
De Maatschappij betaalt prioritair de waarde van de reserve terug die het
resultaat is van de oudste gestorte premies.
Op elk moment mogelijk mits aanvraag in het agentschap door middel van
een gedateerd en getekend aanvraagdocument
Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt de werkdag volgend op
de datum dat de Maatschappij het ondertekende wijzigingsdocument
ontvangt in aanmerking genomen
Voor de berekening van de afkoopwaarde, wordt de poliswaarde
verminderd met de afkoopvergoeding en uitstapkosten
De afkoopwaarde wordt uitbetaald op een bankrekening.
Minimum 1 keer per jaar een jaarstaat met een overzicht van de toestand van
zijn polis dat de gestorte premies vermeldt en de interesten van de betreffende
jaren, met inbegrip van de eventuele winstdeelname, en het totaal van de
verworven reserve op 31/12 van het betreffende jaar.

Ontvangstmelding bij storting van min. 501 EUR
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).

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 <http://www.portfolio21.info/> .

Deze financiële informatiefiche beschrijft de modaliteiten en de fiscaliteit van het product, van
toepassing op 10/04/2017.
Alvorens het contract te onderschrijven, wordt de ondertekenaar verzocht kennis te nemen van deze fiche, de algemene voorwaarden en het
beheersreglement. Deze documenten zijn gratis ter beschikking in de DVV-agentschappen, alsook op de website www.dvv.be.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming, RPR Brussel 0405.764.064., toegelaten door de Nationale Bank van Belgïe
gevestigd Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, onder codenummer 0037, met zetel in de Galileelaan 5, B-1210 Brussel. De contracten zijn onderworpen
aan het Belgisch recht.

