Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (Tak 21)
Deze financiële informatiefiche voor een levensverzekering beschrijft de geldende modaliteiten
van het product op 22-03-2021 en heeft als referte FIF_UIT_2103N

DVV Uitvaart+
Type levensverzekering

Fiscaliteit

Overlijdensverzekering van Tak 21, afgesloten voor een onbepaalde duurtijd.

De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde nietprofessionele cliënt natuurlijke persoon, inwoner van België:
 Taks van 2% op de betaalde premies (behalve in het kader van het pensioensparen).
 Contract dat, als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, recht geeft op
fiscale voordelen op de premies die gestort werden in het kader van pensioensparen of in het kader van langetermijnsparen.
 Belastingheffing op de uitkeringen zodra op een premie een fiscaal voordeel
werd toegekend. De belasting varieert naargelang de belastingregeling en de
naleving van een groot aantal voorwaarden. Voor meer informatie raadpleeg de
algemene voorwaarden die kosteloos beschikbaar zijn bij u DVV consulent of op
de website www.dvv.be.
 Wat de successierechten betreft, zijn de Belgische fiscale bepalingen, zowel de
wetgevende als de reglementaire, van toepassing.
 De Belgische belastingregeling is van toepassing op de Belgische belastingplichtigen.
 Alle huidige of toekomstige belastingen of taksen die van toepassing zijn op het
contract of verschuldigd zijn ter gelegenheid van de uitvoering ervan komen ten
laste van diegene die de verzekering is aangegaan of de begunstigde(n).
Voornoemde informatie wordt strikt ter informatie verstrekt en onverminderd
even-tuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale reglementering/wetgeving. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van een klant en
kan in de toekomst worden gewijzigd.
De bovenstaande informatie wordt uitsluitend overgemaakt ter indicatieve titel en
onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale
wet/regelgeving.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de klant en
kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Waarborgen
 Bij overlijden: storting van een door de verzekeringnemer gekozen kapitaal

(minimaal 2.500 euro, maximaal 15.000 euro) bij overlijden van de verzekerde.
Het verzekerde kapitaal blijft vast gedurende de volledige duur van het
contract, maar kan worden aangepast (minimaal 2.500 euro, maximaal 15.000
euro).
 Bij overlijden in de eerste twee jaren na het uitsluiting van het contract worden
de prestaties als volgt verminderd:
Moment van overlijden

Prestatie

Eerste 6 maanden

Nettopremies zonder kapitalisatie. De bijpremies, die
werden betaald met betrekking tot een verblijf in het
buitenland, een beroep of sportactiviteiten met een
uitzonderlijk risico, worden niet terugbetaald

7e – 12e maand

25% van het verzekerd kapitaal*

13e – 18e maand

50% van het verzekerd kapitaal*

19e - 24e maand

75% van het verzekerd kapitaal*

> 24 maanden

100% van het verzekerd kapitaal

* De begunstigde krijgt altijd minstens de nettopremies zonder kapitalisatie terugbetaald. De
bijpremie, met betrekking tot een verblijf in het buitenland, een beroep of sportactiviteiten
met een uitzonderlijk risico, worden niet terugbetaald.
 Als het overlijden te wijten is aan een ongeval, wordt het kapitaal voor 100%

uitgekeerd, ongeacht het moment van overlijden.
 Sommige omstandigheden zijn niet gedekt: bv. zelfmoord in het eerste dek-

kingsjaar, of een overlijden als gevolg van de beoefening van een gevaarlijke
sport.
Deze verzekering geeft geen recht op winstdeelneming.
Meer informatie over de waarborgen en uitsluitingen vindt u in de algemene en
bijzondere voorwaarden van het product.

Doelpubliek
Dit product is bedoeld voor personen die hun gezin financieel willen beschermen
bij overlijden en die meer bepaald hun uitvaartkosten willen verzekeren. Onderschrijving is mogelijk tot de 70e verjaardag van de verzekerde of verzekeringsnemer.

Kosten
 De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdens-

risico te waarborgen, kosten die dienen voor de werking van Belins, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten.
 De fractionnering van de premie (halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse betaling) is gratis.
 Als de verzekeringnemer opteert voor de afkoop of de reductie van zijn contract, worden de volgende kosten aangerekend:
 afkoop: 5% van de theoretische afkoopwaarde. dit percentage zal in de laatste 5 jaren vóór de 65ste verjaardag van de verzekerde verminderen met 1%
per jaar
 reductie: 6,20 euro van de poliswaarde.
Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden van de overeenkomst, die beschikbaar zijn op www.dvv.be of bij uw DVV-consulent.

Looptijd
De duur van de verzekering hangt af van de levensduur van de verzekerde.
In voorkomend geval kan de verzekeringnemer de afkoop aanvragen zolang de
verzekerde in leven is.

Premie
De verzekeringnemer kan kiezen hoe hij de premie betaalt: gedurende ten minste
5 en ten hoogste 20 jaar in jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks
betaalbare periodieke premies. Betalen in periodieke premies kan maar tot de
75ste verjaardag van de verzekerde of de verzekeringsnemer.
De premie is gewaarborgd gedurende de ganse looptijd van het contract.
Daarnaast is de premie afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor
meer informatie hierover, kunt u terecht op De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht op
www.dvv.be.
De premie is niet afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.
Een offerte kan worden aangevraagd bij uw DVV-consulent om de exacte premie,
aangepast aan de persoonlijke situatie van de klant, te kennen.

Afkoop/opname
Gedeeltelijke afkoop/opname
Gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.
Volledige afkoop/opname
De verzekeringnemer kan op ieder moment de volledige afkoop aanvragen, per
gedateerde ondertekende brief of via zijn DVV-consulent, zodra de poliswaarde
positief is. Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt de aanvraagdatum in
aanmerking genomen, en voor de inwerkingtreding van de afkoop de datum waarop
de verzekeringnemer de kwijting ondertekend heeft.
De totale afkoopwaarde is gelijk aan de reserve die bij de Maatschappij is opgebouwd door de kapitalisatie van de betaalde premies, rekening houdend met
verbruikte sommen, de eventuele afkoopkosten en de taksen en belastingen die in
voege zijn op het moment van de afkoop.

Informatie
De beslissing tot ondertekening van het bedoelde product gebeurt best op basis van
een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.
Voor meer informatie over deze verzekering uitvaart+ wordt verwezen naar de
algemene voorwaarden van de overeenkomst die op verzoek kosteloos kunnen
worden verkregen op de zetel van de Maatschappij en die steeds kunnen worden
geraadpleegd op de website www.dvv.be of bij uw DVV-consulent.
Dit product is gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Bij
faillissement van de Maatschappij waarborgt het Garantiefonds 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 euro. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website
www.garantiefonds.belgium.be.
Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Klachtenbeheer
Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen
van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker
weten als u niet helemaal tevreden bent.
Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV consulent of uw relatiebeheerder. Anders kan u ook contact opnemen met de dossierbeheerder. Ze zullen de
tijd nemen om naar u te luisteren en om samen met u een oplossing te vinden.
Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor u niet makkelijk is om uw klacht
te melden bij uw contactpersoon, dan kan u rechtstreeks terecht bij de Klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail
naar klachten@dvv.be.
Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail
naar info@ombudsman.as. Meer info op ombudsman.as
U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.
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