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Kapitaalsgarantie  
met een 
gegarandeerde 
rentevoet

Streef je naar een correcte 
opbrengst voor je spaargeld?  
En wil je tegelijk zekerheid 
dat je elke euro die je belegt 
gegarandeerd terugkrijgt? 

Met de tak 21-levensverzekering Life Invest Protect 
van DVV verzekeringen combineer je rendement 
met veiligheid. Het contract wordt afgesloten voor 
onbepaalde duur. Het inschrijvingsbedrag is 
minimaal 2.500 euro of 25 euro/maand.

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



Je rendement
• 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 het essentiële 
informatiedocument dat beschikbaar is bij je 
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.

Je voordelen
• Gegarandeerde rentevoet: elke storting 

krijgt een gegarandeerde rentevoet die 
overeenstemt met de rentevoet die geldt 
op het ogenblik van de betaling. Deze 
rentevoet is gewaarborgd tijdens de 
geldende garantieperiode (na afhouding 
van de instapkosten, beheerskosten en 
belastingen).

• Extra inkomen mogelijk door de Active-
formule: voor deze formule van gedeeltelijke 
afkoop kies je zelf de periodiciteit en  
het bedrag.

• Je geld beschikbaar als je het nodig 
hebt: je 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 je overlijden.
• Per storting een vaste basisrentevoet:  

voor elke storting in een bestaand of nieuw 
DVV Life Invest Protect-contract is je 
rentevoet gegarandeerd tot 31 december  
van het 8e jaar na de datum van de storting. 
Na afloop van elke waarborgperiode ontvang 
je een nieuwe gewaarborgde intrestvoet, 
afhankelijk van de marktomstandigheden 
van dat moment.
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• Mogelijk recht op winstdeling, die  
niet gegarandeerd is en die ieder jaar  
kan wijzigen.

• Waarborg bij overlijden: als je overlijdt 
tijdens de duur van het contract, krijgt je 
begunstigde de waarde van het contract 
uitbetaald.

• Fiscaal voordeel: als je kiest voor de optie 
‘Overlijdensdekking voor 130% van de 
gestorte premies’, dan wordt er vanaf dag 
1 na het afsluiten van je contract geen 
roerende voorheffing meer afgehouden 
bij een vervroegde opname/afkoop. Neem 
je jouw kapitaal meer dan 8 jaar na het 
afsluiten van je contract weer op? Dan 
betaal je ook geen roerende voorheffing. 
De fiscale behandeling hangt af van je 
individuele omstandigheden en kan in de 
toekomst wijzigen. 

• Bescherming: het bijzonder 
Beschermingsfonds voor deposito’s 
en levensverzekeringen beschermt 
de bedragen die je belegt in tak 
21-levensverzekeringscontracten.

Nadelen en risico’s
• Je 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 je jouw 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 je begrijpen 
onder voorbehoud van deze risico’s.

Je kan de DVV Life Invest Protect-
levensverzekering ook combineren met de 
DVV Life Invest Dynamic-levensverzekering. 
Dit geeft uitzicht op een mogelijk hoger 
rendement via de beschikbare interne 
beleggingsfondsen.
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Wij zorgen voor jou.
Iedereen is anders en geen twee levens zijn gelijk. Daarom doen meer dan 
1.000 DVV-consulenten er alles aan om goed voor jou te zorgen. Dag na dag. Elke 
seconde van de week. Zij helpen jou beslissen over je verzekeringen of adviseren 
je over de beleggingsverzekering die bij jou past. Vraag je DVV-consulent om een 
offerte of bezoek www.dvv.be 

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 het essentiële informatiedocument, de commerciële 

fiche en de Algemene voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij je 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. Elke dag streven we ernaar om je de beste service te bieden en doen we er alles aan om te voldoen aan de verwachtingen 

van onze klanten. Als je niet helemaal tevreden bent, dan is het belangrijk dat je ons dat laat weten. Heb je een klacht, contacteer dan eerst je DVV-consulent of anders de dossierbeheerder. 

Ze zullen de tijd nemen om naar jou te luisteren en om samen met jou een oplossing te vinden. Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor jou niet makkelijk is om jou klacht te melden 

bij je consulent of bij de dossierbeheerder, dan kan je rechtstreeks terecht bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.

be. Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman-

insurance.be. Meer info op ombudsman-insurance.be. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken. 

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405,764,064 - Karel Rogierplein 11 - 

1210 Brussel - NL-12/2022-S328/3022


