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Streeft u naar een correcte
opbrengst voor uw spaargeld?
En wilt u tegelijk zekerheid
dat u elke euro die u belegt
gegarandeerd terugkrijgt?
Met de tak 21-levensverzekering Life Invest Protect
van DVV Verzekeringen combineert u rendement
met veiligheid. Het contract wordt afgesloten voor
onbepaalde duur. Het inschrijvingsbedrag is
minimaal 2.500 euro of 25 euro/maand.

Kapitaalsgarantie
met een
gegarandeerde
rentevoet

Voor de flexibele levensverzekering
Life Invest Protect moet u een
startkapitaal storten van minimaal
2500 euro of een maandelijkse
premie van 25 euro betalen.
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Uw rendement

• Waarborg bij overlijden: als u overlijdt
tijdens de duur van het contract, krijgt uw
begunstigde de waarde van het contract
uitbetaald.
• Fiscaal voordeel: als u kiest voor de optie
‘Overlijdensdekking voor 130% van de
gestorte premies’, dan wordt er vanaf dag
1 na het afsluiten van uw contract geen
roerende voorheffing meer afgehouden bij
een vervroegde opname/afkoop. Neemt u
uw kapitaal meer dan 8 jaar na het afsluiten
van uw contract weer op? Dan betaalt u
ook geen roerende voorheffing. De fiscale
behandeling hangt af van uw individuele
omstandigheden en kan in de toekomst
wijzigen.
• Bescherming: het bijzonder
Beschermingsfonds voor deposito’s
en levensverzekeringen beschermt
de bedragen die u belegt in tak
21-levensverzekeringscontracten.

• Vaste rentevoet: elke storting geniet een
gewaarborgde rentevoet op de gestorte
nettopremie die geldig is tot 31 december
van het 8e jaar dat volgt op de datum van de
storting. Na deze waarborgperiode treedt
een nieuwe rentevoet in werking.
De gewaarborgde rentevoet wordt bepaald
op basis van de marktvoorwaarden die op
dat ogenblik gelden. De geldende rentevoet
staat vermeld op de financiële infofiche die
beschikbaar is bij uw DVV-consulent of op
www.dvv.be.
• Mogelijk recht op winstdeling, die niet
gegarandeerd is en die ieder jaar kan
wijzigen, bovenop deze vaste rentevoet.
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Uw voordelen
• Gegarandeerd kapitaal: elke euro die u
stort (na afhouding van de instapkosten,
beheerskosten en belastingen) is voor de
volle 100% gewaarborgd.
• Extra inkomen mogelijk door de Activeformule: voor deze formule van gedeeltelijke
afkoop kiest u zelf de periodiciteit en
het bedrag.
• Uw geld beschikbaar als u het nodig
hebt: u betaalt in de volgende gevallen
geen uitstapkosten en conjuncturele
uitstapvergoeding:
-- de eerste maand na verval van de
garantieperiode van de gewaarborgde
rentevoet (niet van toepassing op de
Active-formule). Bekijk de algemene
voorwaarden voor meer info.
-- één keer per 12 maanden voor de eerste
afkoop tot maximaal 10% van de waarde
van het contract, maximaal 25.000 euro.
Niet van toepassing op de Active-formule.
-- bij uw overlijden.
• Per storting een vaste basisrentevoet:
voor elke storting in een bestaand of nieuw
DVV Life Invest Protect-contract is uw
rentevoet gegarandeerd tot 31 december
van het 8e jaar na de datum van de storting.
Na afloop van elke waarborgperiode
ontvangt u een nieuwe gewaarborgde
intrestvoet, afhankelijk van de
marktomstandigheden van dat moment.
• Mogelijk recht op winstdeling, die
niet gegarandeerd is en die ieder jaar
kan wijzigen.
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Nadelen en risico’s
• U betaalt voor DVV Life Invest Protect
instapkosten (van maximum 2.50%),
beheerskosten (van 0.01% maandelijks
van de poliswaarde), taks (van maximum
2%) op de premies en uitstapkosten
(met een maximum van 5%) (afhankelijk
van het moment waarop u uw geld
opneemt/afkoopt).
• 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 moet u begrijpen
onder voorbehoud van deze risico’s.
U kan de DVV Life Invest Protectlevensverzekering ook combineren met de
DVV Life Invest Dynamic-levensverzekering.
Dit geeft uitzicht op een mogelijk hoger
rendement via de beschikbare interne
beleggingsfondsen.

Nog vragen?
Uw DVV-consulent is er voor u.
U vindt een DVV-consulent in uw buurt,
die graag tijd voor u maakt. Onze DVVconsulenten gebruiken hun jarenlange
ervaring en expertise om u correct en juist te
verzekeren, vanuit uw persoonlijke situatie.

DVV belegt zijn financiële reserves volgens de principes van Portfolio 21. Portfolio 21 is een beleggingsstrategie 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. Portfolio 21 sluit beleggingen uit in bedrijven die ernstige milieuschade veroorzaken
door normovertreding. Meer informatie: www.portfolio21.info. Het gaat om een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd, voor een duurtijd van
minimum 8 jaar en 1 maand. Het inschrijvingsbedrag is minimaal 2.500 euro of 25 euro/maand. Voor meer informatie, met name over de spaardoeleinden, de risico’s (het kredietrisico in geval van faillissement
van Belins NV en het liquiditeitsrisico), de kosten en taksen van dit product, alsook over de gegarandeerde intrestvoet, raadpleeg de informatiefiche, de commerciële fiche en de algemene voorwaarden die
op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/life-invest-protect/voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract
ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Een probleem met onze dienstverlening?
Contacteer dan eerst de DVV klachtendienst, Galileelaan 5 in 1210 Brussel (klachtendienstdvv@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen,
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE
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