Financiële infofiche
Levensverzekering
Tak 21

1

 eze ‘financiële infofiche
D
levensverzekering’
beschrijft de modaliteiten
van het product ‘Plan for
Life’ in voege op 1 juli
2015.

Plan for Life1 - Particulieren

Type levensverzekering
Plan for Life is een tak 21-levensverzekering die, bovenop
een gewaarborgd rendement, een winstdeling biedt
gekoppeld aan de potientiële winsten van de maatschappij.

Waarborgen
Hoofdwaarborgen
• Bij leven: Het gekapitaliseerd spaartegoed.
Het gekapitaliseerd spaartegoed is het spaartegoed
samengesteld door de totaliteit van de nettopremies
gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde intrestvoet in
voege op het ogenblik van de storting van de premies,
verhoogd met de winstdeling en verminderd met de
eventuele opnames en de premies om de verzekerde
prestaties ingeval van overlijden en invaliditeit te
waarborgen.
• Bij overlijden, volgens de voorgestelde formule:
– het samengesteld spaartegoed
–	het samengesteld spaartegoed met een constant
minimumkapitaal bij overlijden
–	het samengesteld spaartegoed met een afnemend
minimumkapitaal bij overlijden
–	het samengesteld spaartegoed met een minimum
van 100% of 130% van de stortingen na aftrek van
de eventuele opnames
–	het samengesteld spaartegoed verhoogd met een
bijkomend kapitaal overlijden.

Aanvullende waarborgen
• Bij ongeval: een kapitaal bij overlijden of bij totale en
permanente arbeidsongeschiktheid tengevolge van
een ongeval.
• Bij arbeidsongeschiktheid (volgens de voorgestelde
formule):
– een premievrijstelling
– een arbeidsongeschiktheidsrente
– een rente “algemene onkosten”
– een kapitaal ingeval van totale en
permanente arbeidsongeschiktheid.

Doelgroep
Personen op zoek naar een aanvullend soepel en
moduleerbaar voorzorgsplan zonder belastingvoordeel.

Rendement
Gewaarborgde intrestvoet
De gewaarborgde intrestvoet bedraagt 1,25%.
De intrestvoet is niet gewaarborgd zolang geen storting
werd geboekt.
Winstdeling
In overeenstemming met het jaarlijkse plan neergelegd
bij het FSMA kan jaarlijks een winstdeling aan het contract
toegekend worden, tenzij dit uitgesloten is in de bijzondere
voorwaarden.
De winstdeling is onderworpen aan de goedkeuring van
de Algemene Vergadering.
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Rendement uit het verleden

Fiscaliteit

De informatie over de rendementen uit het verleden is
beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen.

Zonder belastingvoordeel
Een premietaks van 2% is verschuldigd voor de fysieke
personen.

Kosten
Instapkosten
Maximaal 6% van de premies.
Uitstapkosten
De uitstapkosten bedragen 5%. Dit percentage vermindert
met 0,1% per maand tijdens de laatste 50 maanden om
0% te bereiken op de einddatum. Dit percentage bedraagt
ook 0% in geval van afkoop meer dan 5 jaar na de datum
van inwerkingtreding van het contract en als de verzekerde
tenminste 58 jaar is.
Beheerskosten die rechtstreeks op het contract
worden aangerekend.
Geen.
Afkoop-/opnamevergoeding
Zie ‘uitstapkosten’ hierboven.

Toetreding/inschrijving
• Na acceptatie door Allianz van het volledige dossier

waardoor de maatschappij het contract kan uitgeven
en na ontvangst door Allianz van de storting, treedt
het contract in voege op de datum die na onderling
akkoord overeengekomen werd in de bijzondere
voorwaarden.
• De kapitalisatie van de storting vangt aan op de
werkdag na de dag waarop Allianz het rekeninguittreksel ontvangt met de vermelding van de storting
en ten vroegste op de werkdag na de dag waarop
Allianz het volledige dossier accepteerde.

Duur
Duur van tenminste 5 jaar.
Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde.

Premie
De verzekeringnemer kan geplande stortingen verrichten
van minimaal 600 euro op jaarbasis in maandelijkse,
drie-maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse schijven.

U bent vrijgesteld van roerende voorheffing op elke
opname uitgevoerd na de eerste 8 jaar van het contract.
De roerende voorheffing is wel verschuldigd op elke
opname uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar van het
contract, behalve:
• indien u bij de intekening op het contract kiest voor
een overlijdensdekking van 130% van de stortingen
• u die behoudt gedurende de volledige looptijd van het
contract
• en u de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde
in geval van leven bent.
De roerende voorheffing wordt berekend op basis van de
technische intrestvoet met als minimum de wettelijke
intrestvoet van 4,75%.

Afkoop/opname
Gedeeltelijke afkoop/opname
De verzekeringnemer kan op ieder ogenblik telkens
minimaal 500 euro opvragen, op voorwaarde dat het
saldo van het gekapitaliseerd spaartegoed, na opname,
niet minder dan 1.250 euro bedraagt. In dit geval zullen
de verzekerde prestaties bij overlijden verminderd
worden met het bedrag van de opname(s) exclusief de
technische intrest die deze laatste(n) bevat(ten). De
uitstapkosten zijn van toepassing.
Volledige afkoop/opname
De verzekeringnemer heeft het recht op ieder ogenblik de
afkoop van het contract aan te vragen. De afkoopwaarde
is gelijk aan 95% van het gekapitaliseerde spaartegoed. Dit
percentage vermeerdert met 0,1% per maand tijdens de
laatste 50 maanden om 100% te bereiken op de einddatum.
Dit percentage bedraagt ook 100% in geval van afkoop
meer dan 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van
het contract en als de verzekerde tenminste 58 jaar is.

Informatie
• Bij elke verrichting ontvangt u een document van

bevestiging.
• Eenmaal per jaar ontvangt u een rekeninguittreksel
met het gekapitaliseerd spaartegoed van uw contract.

