Productfiche levensverzekering combinatie (tak 21 en 23)

DVV LIFE BUSINESS CONTROL
Type levensverzekering

Waarborgen

Doelgroep

Luik Tak 21
Rendement:
• Gewaarborgde
intrestvoet

Levensverzekering waarbij de netto-premies (exclusief taksen, instapkosten en
eventuele premies voor aanvullende waarborgen) geheel of gedeeltelijk belegd
worden in een luik tak 21 (met gewaarborgd rendement), en geheel of
gedeeltelijk in een luik tak 23, waarvan het rendement verbonden is aan interne
beleggingsfondsen.
•
De hoofdwaarborgen (bij leven en bij overlijden) pensioenkapitaal: de
verworven reserve zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden (na
aftrek van de kosten en eventuele vergoedingen). Als de
verzekeringnemer de formule Security onderschrijft, kunnen de
begunstigden een minimum kapitaal bij overlijden van de verzekerde
aanvragen.
•
Aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschikheid: Als de verzekerde
arbeidsongeschikt wordt tijdens de dekkingsperiode ten gevolge van
ziekte of ongeval waarborgt Belins NV:
o Premievrijstelling: de storting, onder de vorm van een
jaarrente, van een bedrag gelijk aan de periodieke premies
van de waarborgen pensioenkapitaal, overlijden en
premievrijstelling.
o Gewaarborgd Inkomen: de in de bijzondere voorwaarden
vermelde jaarrente, alsook de teruggave van de premie van
deze waarborg die betaald werd voor de periode waarin
Belins NV de rente hierboven uitkeert.
Het contract incorporeert een individuele pensioentoezegging (IPT) van een
rechtspersoon aan één van zijn bedrijfsleiders voor de opbouw van een
aanvullend pensioen met eventueel een bijkomende waarborg ingeval van
overlijden of arbeidsongeschiktheid vóór de pensioenleeftijd.

•
•

•
•
•

• Winstdeelname

•
•
•

•
•

De gewaarborgde rentevoet op 23/11/2015 bedraagt 1,50 % op de
gestorte netto-premie.
Op elke volgende storting wordt een intrestvoet (afhankelijk van de
duurtijd) gehanteerd die op het moment van betaling van toepassing is.
De intrestvoet van de eerste storting kan verschillen van de intrestvoet
van de volgende stortingen.
De interestvoeten zijn gewaarborgd per gestorte netto storting tot
einddatum van het contract.
De intrestvoet is niet gewaarborgd voor toekomstige stortingen.
Elke storting wordt gekapitaliseerd vanaf de ontvangst ervan op de
rekening van DVV
Boven op de gewaarborgde intrestvoet kan Belins NV elk jaar een
winstdeelname/winstdeling toekennen in functie van haar resultaten.
Deze winstdeelname/winstdeling wordt toegevoegd aan de verworven
reserve van het luik tak 21.
Ieder jaar, bij het afsluiten van het boekjaar, bepaalt in voorkomend
geval Belins NV het percentage van de winstdeelname/winstdeling,
overeenkomstig een technisch verdelingsplan dat aan de bevoegde
toezichthouder(s) meegedeeld wordt.
De winstdeelname/winstdeling wordt in voorkomend geval toegekend
aan de contracten die in voege zijn op de 31ste december van het
betrokken jaar en is verworven op de 1ste januari daaropvolgend.
De winstdeelname/winstdeling wordt toegekend onder voorbehoud van
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goedkeuring door de Algemene Vergadering van Belins NV.

Rendement uit verleden

•
•
•

Luik Tak 23
Fondsen

Dit product werd gelanceerd in november 2015.
De rendementen uit het verleden vormen geen enkele garantie voor de
toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.
Kapitaliseringswijze: samengestelde interest

De gestorte netto-premie in het luik tak 23 zal gespreid worden over de
verschillende gekozen interne beleggingsfondsen volgens de verdeelsleutel die de
verzekeringnemer en verzekerde hebben bepaald. De verzekeringnemer en de
verzekerde kunnen deze verdeelsleutel achteraf wijzigen (zonder kosten) indien
zij dit overeenkomen. De interne beleggingsfondsen worden beheerd door
BelinsNV. Alle interne beleggingsfondsen zijn uitgedrukt in euro. De interne
beleggingsfondsen beleggen in ICB’s zonder gewaarborgd rendement.
BI BlackRock Global Funds European A2
Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Black
Rock Global Funds European Fund A2 (ISIN: LU0011846440) dat
streeft naar een maximaal rendement via een combinatie van
kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van dit fonds. Het belegt ten
minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die
gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.
Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk,
Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
Beheerder van het onderliggend fonds: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 1,35% per jaar
Risicoklasse: 6 (schaal van 1 – 7)
BI Robeco High Yield Bonds DH EUR
Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds
Robeco High Yield Bonds DH EUR (ISIN: LU0085136942). Dit fonds
belegt wereldwijd in high-yieldobligaties van bedrijven met een
kredietbeoordeling lager dan BBB, wat lager is dan ‘normale’ uitgevers
van bedrijfsobligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van een
brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Alle valutarisico’s
zijn afgedekt naar de euro. Derivaten worden om verschillende
redenen gebruikt : voor het afdekken van een bepaalde positie, voor
arbitrage, of als leverage voor extra exposure naar de kredietmarkt.
Beheerder van het onderliggend fonds: Robeco Luxembourg S.A.
Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 1,10% per jaar
Risicoklasse: 4 (schaal van 1 – 7)
BI Carmignac Patrimoine A EUR acc
Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds
Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds
behoort tot de categorie “gediversifieerd” en heeft als belangrijkste
rendementsbronnen enerzijds aandelen: het fonds is voor maximaal
50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle
kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip
van opkomende landen tot maximaal 25% van de nettoactiva).
Anderzijds renteproducten : de nettoactiva van het fonds worden voor
50% tot 100% in staats- en bedrijfsobligaties, met vaste en/of variabele
rente, en in geldmaktinstrumenten belegd. De gemiddelde rating van
de obligaties die door het fonds worden aangeboden, is minstens
‘Investment Grade’. Renteproducten van opkomende landen zullen
niet meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. Het fonds kan andere
valuta’s gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om
posities in te nemen als ter afdekking.
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Beheerder van het onderliggend fonds: Carmignac Gestion
Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 1,20% per jaar
Risicoklasse: 4 (schaal van 1 – 7)
BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR
Beleggingsbeleid: Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds
BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A2 EUR (ISIN:
LU0171283459). Dit fonds streeft naar een maximaal rendement in
USD via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit activa van
dit fonds. Het fonds belegt in normale marktomstandigheden
wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten
(bijv.aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten
omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten
met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden.
Beheerder van het onderliggend fonds: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,20% per jaar
Risicoklasse: 5 (schaal van 1 – 7)
BI Ethna Aktiv T
Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Ethna
Aktiv T (ISIN: LU0431139764) – voorheen Ethna Aktiv E - met als
hoofddoelstelling het realiseren van een passende waardestijging in
euro, rekening houdend met de criteria van waardestabiliteit, behoud
van het kapitaal en liquiditeit van het vermogen van het fonds. Het
fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, o.a. in
aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en
vastetermijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen,
aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer
bedragen dan 49 % van het nettovermogen van dit fonds. De belegging
in andere fondsen mag 10% van het vermogen van het fonds niet
overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven
van emittenten met zetel in een lidstaat van de OESO. Met het oog op
de afdekking of de toename van het vermogen kunnen afgeleide
producten (“derivaten”) worden gebruikt.
Beheerder van het onderliggend fonds: Ethenea Independent Investors
S.A.
Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 1,20% per jaar
Risicoklasse: 4 (schaal van 1 – 7)
Intern beleggingsfonds BI Money Market Euro
Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds
Candriam Money Market Euro (ISIN: LU0093583077). Dit fonds
belegt uitsluitend in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, cash,
financiële instrumenten en obligaties met een resterende looptijd van
ten hoogste 12 maanden of met een minstens op jaarbasis herzienbare
rentevoet met een rating van minimum A2/P2 (Standard & Poor’s) of
gelijkwaardig (zijnde emittenten die van goede kwaliteit worden
geacht).De uitgiften zijn genoteerd in EUR of in valuta’s van OESOlanden. Het fonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt
te beheren.
Beheerder van het onderliggend fonds: Candriam Luxembourg
Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 0% per jaar
Risicoklasse: 1 (schaal van 1 – 7)
De prospectussen van de onderliggende fondsen zijn beschikbaar op de websites
van de onderliggende fondsbeheerders.

Rendement

•
•

De verzekeringsmaatschappij geeft geen enkele garantie m.b.t. het
rendement van luik tak 23.
De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van de interne
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•
•
•

Rendementen uit het verleden

•
•

beleggingsfondsen die de verzekeringnemer en verzekerde hebben gekozen.
De waarde van ieder intern beleggingsfonds stemt overeen met de
vermenigvuldiging van het aantal eenheden per intern beleggingsfonds en de
waarde van elke eenheid.
Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekerde en de
begunstigde(n) bij overlijden.
De evolutie van de netto-inventariswaarde is onzeker. Daaruit kan een hoge
volatiliteit van zijn koers voortvloeien.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst
en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Actuariële rendementen van de interne beleggingsfondsen sinds startdatum
tot 30/06/2015.

Startdatum

Rendement
van startdatum
tot 30/06/2015

BI BlackRock Global Funds European A2

10/06/2013

14,75%

BI Robeco High Yield Bonds DH EUR

10/06/2013

3,76%

BI Carmignac Patrimoine A EUR acc

10/06/2013

8,29%

BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR

13/06/2014

21,72%

BI Ethna Aktiv T

10/06/2013

4,51%

BI Money Market Euro

10/06/2013

/

•

Inventariswaarde

Overdracht van een intern
beleggingsfonds
Algemeenheden
Kosten:
• Instapkosten
• Uitstapkosten
•

•

Beheerskosten die
rechtstreeks op het
contract worden
aangerekend
Afkoopvergoeding/
overdrachtsvergoeding

De brutorendementen (exclusief instapkosten (zoals vermeld in rubriek
‘Kosten’) en taks (zoals vermeld in rubriek ‘Fiscaliteit’) van de interne
beleggingsfondsen werden door Belins NV berekend. De beheerskosten zijn
inbegrepen in de berekening van deze rendementen.
•
De startwaarde (netto-inventariswaarde bij lancering) van alle interne
beleggingsfondsen was 250 euro/eenheid.
De inventariswaarde van elk intern beleggingsfonds wordt elke bankwerkdag
bepaald en kan in een DVV-agentschap opgevraagd worden.
Mogelijk

Maximum 6% op elke storting

Zie “Afkoop/overdrachtsvergoeding”
•
•
•

•

•

•

Kosten bij overdracht
van interne
beleggingsfondsen
binnen Luik tak 23
(conversie)

•

Kosten bij overdracht van
tak 21 naar tak 23, of

•

•

De beheerskosten op het luik tak 21 worden maandelijks afgehouden ten
belope van 0,01 % van de verworven reserve
De beheerskosten op het luik tak 23 zijn vastgesteld op maximum 1,35 %
per jaar (zie rubriek “fondsen”). Ze zijn begrepen in de inventariswaarde van
de interne beleggingsfondsen en dekken de kosten voor het beheer ervan.
In geval van overdracht van de verworven reserve of, als een afkoop
toegelaten is, in geval van gedeeltelijke of volledige afkoop zal Belins NV
een afkoopvergoeding aanrekenen van 5% alsook, voor wat het luik Tak 21
betreft, een conjuncturele uittredingsvergoeding (zoals beschreven in de
Algemene Voorwaarden).
De afkoopvergoeding van 5% vermindert tot 4%, 3%, 2% of 1% naargelang
de verrichting gebeurt binnen het 4de, 3de, 2de of laatste jaar voor de
contractuele einddatum en is nooit lager dan 75* EUR.
Op iedere conversie zullen er conversiekosten worden geheven ten beloop
van 1% van de overgedragen waarde.
Er kan 1 maal per 12 maanden kosteloos een conversie worden uitgevoerd.

Op iedere arbitrage zullen er arbitragekosten worden geheven ten beloop
van 1% van de overgedragen waarde.
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omgekeerd

Looptijd
Vastgoedfinanciering (voor luik
23 beperkt tot inpandgeving van
de reserve)
Premie

Fiscaliteit

•

Gedurende de laatste 5 jaar van het contract kan er 1 maal per 12 maanden
kosteloos een arbitrage van het luik Tak 23 naar het luik Tak 21 worden
uitgevoerd.
•
Bij een arbitrage van het luik Tak 21 naar het luik Tak 23 zal de
maatschappij een conjuncturele interne overdrachtvergoeding aanrekenen
zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.
•
Bepaalde duurtijd
•
Het contract eindigt ten laatste op de einddatum vermeld in de bijzondere
voorwaarden of bij overlijden van de verzekerde.
Een voorschot of inpandgeving zijn mogelijk voor zover het een verwerving,
bouw, verbetering, verbouwing of herstelling betreft van/aan een onroerend goed
dat belastbare inkomsten opbrengt in hoofde van de verzekerde en gelegen is op
het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.
Eénmalige premie en regelmatige (maand, trimester, semester, jaar) premie met
een minimum van 100 euro voor de jaarlijkse storting. Voor de waarborgen
pensioenkapitaal en overlijden samen bedraagt de jaarlijkse premie minstens 500
euro.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de
verzekeringsnemer en verzekerde en kan in de toekomst aan wijzigingen
onderhevig zijn.
•
Taks van 4,4% (9,25% inzake arbeidsongeschiktheid) op de gestorte premie.
•
Fiscaal voordeel mits naleving van de wettelijke voorwaarden en in die mate
dat de gegenereerde kapitalen in geval van leven (bekomen door de
premies), uitgedrukt in jaarlijkse rente en wettelijk pensioen inbegrepen,
80% van het laatste normale brutoloon niet overschrijden, rekening houdend
met een normale duurtijd van de beroepsactiviteit.
•
Wijninckx‐heffing : een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% op
bijdragen voor de opbouw van aanvullende pensioenen vanaf een
overschrijding tov het geïndexeerde drempelbedrag van 30000 euro (te
indexeren) per jaar. (Dit is een overgangsmaatregel die van toepassing is van
1/1/2013 tot 31/12/2016)
•
Uitkeringen Pensioen
o 3,55% RIZIV‐bijdrage : van toepassing op het totaal uitgekeerde
bedrag
o Solidariteitsbijdrage van 0 % tot 2 % : van toepassing op het totaal
uitgekeerde bedrag
o Kapitaal uitgekeerd vanaf 1/7/2013, samengesteld door
vennootschapsbijdragen: belasting van 20%* op 60 jaar, 18%* op
61 jaar, 16,50% vanaf 62 jaar, voorwaardelijk 10% vanaf de
wettelijke pensioenleeftijd (vandaag nog 65 jaar)** (+
gemeentebelasting). Een bedrijfsvoorheffing zal afgehouden
worden.
o Winstdeelname/winstdeling vrijgesteld van personenbelastingen
mits naleving van de wettelijke voorwaarden
o Uitkering in de vorm van een rente: bovenop de taks van
hierboven, roerende voorheffing van 25% op 3% van opgegeven
kapitaal
•
Uitkering Overlijden
o 3,55% RIZIV‐bijdrage: van toepassing op het totaal uitgekeerde
bedrag
o Solidariteitsbijdrage van 0 % tot 2 %: van toepassing op het totaal
uitgekeerde bedrag
o Kapitaal samengesteld door vennootschapsbijdragen: belasting
van 16,5% of voorwaardelijk 10%** (+ gemeentebelasting). Een
bedrijfsvoorheffing zal afgehouden worden.
o Winstdeelname/winstdeling vrijgesteld van personenbelastingen
mits naleving van de wettelijke voorwaarden
o Uitkering in de vorm van een rente na afhouding van de
belastingen op het kapitaal: bovenop de taks van hierboven,
roerende voorheffing van 25% op 3% van opgegeven kapitaal
o Successierechten
* 16,5% indien uitkering bij wettelijk pensioen
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** indien de begunstigde bedrijfsleider (bij leven) of de overleden bedrijfsleider,
effectief beroepsmatig actief is gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag =
de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar; de wettelijke pensioenleeftijd verhoogt naar 66
jaar vanaf februari 2025 / naar 67 jaar vanaf februari 2030).

Elk huidig of toekomstig recht, belasting of taks, toepasbaar op dit contract of
verschuldigd ter gelegenheid van de uitvoering ervan, is ten laste van de
verzekeringnemer of van de verzekerde of van de begunstigden.

Afkoop:
• Gedeeltelijke afkoop
• Volledige afkoop
Informatie

Tenzij andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen, beschikt de
verzekerde over het recht op gehele of gedeeltelijke afkoop vanaf de leeftijd van
60 jaar.
•

•

De ondertekenaar krijgt één keer per jaar een jaarafschrift met de situatie
van het contract, waarin de gestorte premies worden opgegeven en de
intresten van het jaar in kwestie, de eventuele winstdeelneming, het aantal
eenheden per intern beleggingsfonds en het totaal van het tegoed op 31
december van het jaar in kwestie.
Voor meer informatie betreffende het investeringsbeleid van de
verschillende intern beleggingsfondsen, kan u in uw DVV-agentschap het
beheersreglement inzien of de website raadplegen op www.dvv.be
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