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Wil u een potentieel hoger rendement dan
de klassieke vastrentende belegging?
En vindt u het ook belangrijk dat u op elk moment over uw
kapitaal kan beschikken? Life Invest Dynamic van DVV is een
tak 23-levensverzekering met flexibele premie waarvan het
rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen.
Het contract wordt afgesloten
voor onbepaalde duur, maar
de minimale aanbevolen
beleggingshorizon is 8 jaar. Het
inschrijvingsbedrag is minimaal
2.500 euro of 25 euro/maand.

Flexibel beleggen,
potentieel hoger
rendement
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Uw rendement
Hoeveel uw belegging opbrengt, wordt
bepaald door de prestaties van de interne
beleggingsfondsen waarvoor u koos.
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Uw voordelen
• U belegt flexibel aan de hand van een
verdeelsleutel die u zelf kiest:
-- u kiest minimaal 1, maximaal 5 verschillende
fondsen.
-- er is geen minimum instapbedrag per fonds.
-- u kan de verdeelsleutel tussen de fondsen
op elk moment wijzigen volgens uw
beleggersprofiel.
• U beschikt over uw geld wanneer u het nodig
hebt met de Active-formule, onder bepaalde
voorwaarden. U kiest zelf hoe vaak u een
extra – belastingvrij! – inkomen wil ontvangen:
maandelijks, per trimester, …
• U betaalt in volgende gevallen geen
uitstapkosten:
-- bij het gedeeltelijke afkopen volgens de
Active-formule
-- 1 keer per 12 maanden voor de gedeeltelijke
afkoop tot maximaal 10% van de poliswaarde
op dat moment, maximaal 25.000 euro en niet
cumuleerbaar met de Active-formule
-- bij annulatie binnen de 30 dagen
• Fiscaal voordeel: er wordt geen roerende
voorheffing afgehouden.
• Waarborg bij overlijden: als u overlijdt tijdens de
duur van het contract, krijgt uw begunstigde de
waarde van het contract uitbetaald. In dat geval
houdt DVV Verzekeringen geen afkoopkosten
af. Het is ook mogelijk om een extra kapitaal
overlijden bovenop de poliswaarde voor de
begunstigde te voorzien.
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Nadelen en risico’s
• U betaalt voor DVV Life Invest Dynamic
instapkosten (van max 2,50%),
beheerskosten (van max 1.35%),
uitstapkosten (van max 5% afhankelijk van
het moment dat u uw geld opneemt) en een
taks (van 2% op elke storting).
• De waarde van de beleggingsfondsen
waarin de verzekeringsmaatschappij
belegt, kan schommelen omdat ze
beleggen in financiële effecten (zoals
aandelen en obligaties). De opbrengst
is gekoppeld aan de prestaties van de
interne beleggingsfondsen die u kiest. Het
financiële risico wordt volledig gedragen
door de verzekeringnemer. Het rendement
hangt dus af van de prestaties van interne
beleggingsfondsen en is niet gegarandeerd.
De evolutie van de interne beleggingsfondsen
en ook de waarde van rekeneenheden kunnen
worden geraadpleegd in uw DVV-kantoor of op
www.dvv.be.
U kan de DVV Life Invest Dynamiclevensverzekering ook combineren met de
DVV Life Invest Protect-levensverzekering.
Hierdoor geniet een gedeelte van uw
belegging een gegarandeerde rentevoet.
De financiële informatiefiches van deze
producten zijn op eenvoudig verzoek
beschikbaar bij uw DVV-consulent of op
www.dvv.be.

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.

Het gaat om een levensverzekering van tak 23 met maximaal 2,5% instapkosten en een onbepaalde looptijd. De aanbevolen minimumlooptijd is 8 jaar. Het inschrijvingsbedrag
is minimaal 2.500 euro of 25 euro/maand. Voor meer info, onder meer over de beleggingsdoelstellingen, de plaats waar de waarde van de eenheden raadpleegbaar is, de risico’s
(geen kapitaalgarantie), de kosten en de taksen van dit product, verwijzen wij u naar het essentiële informatiedocument, de algemene voorwaarden en het beheersreglement die
op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/life-invest-dynamic/voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten
doornemen voor zij een contract ondertekenen. De waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat ze beleggen in
financiële effecten (zoals aandelen en obligaties). De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van de interne beleggingsfondsen die de ondertekenaar heeft gekozen. Het financiële
risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. 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 0405,764,064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel.
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