LIFE COVER PACK

LIFE COVER PACK

U wil fiscaal voordelig sparen…
…en tegelijk uw nabestaanden financiële
gemoedsrust bezorgen?

Met DVV Life Cover Pack
kan u beide combineren.

Spaar fiscaal
voordelig voor
uw pensioen
en uw uitvaart

DVV Life Cover Pack is een flexibele tak
21-levensverzekering met een minimale looptijd
van 10 jaar. Jaarlijks spaart u dan een bedrag dat u
kan inbrengen in uw belastingen. Voor 2018, is dat
bedrag, voor pensioensparen maximaal 960 euro
(met 30% fiscaal voordeel) of 1.230 euro (met 25%
fiscaal voordeel). Voor langetermijnsparen is dat
maximaal 2.310 euro (met 30% fiscaal voordeel).
Daarmee bouwt u een aanvullend pensioen en een
uitvaartkapitaal op.

DVV Life Cover Pack in een notendop:
• levensverzekering: als u op pensioen gaat,
ontvangt u het gespaarde kapitaal. Mocht u voor
die tijd komen te overlijden, wordt de waarde van
het contract betaald aan uw begunstigden.
• levenslange overlijdensverzekering: zodra u op
pensioen bent, kunnen uw begunstigden op het
moment van uw overlijden aanspraak maken op
het voorziene uitvaartkapitaal
(min. 2.500 en max. 15.000 euro).

Wat biedt
dit product u ?
1

Fiscaal voordelig sparen
Dankzij DVV Life Cover Pack recupereert
u tot 30% van de gestorte premies in de
vorm van een belastingvoordeel*. Voor een
maximaal voordeel kan u de fiscale stelsels
pensioensparen en langetermijnsparen
combineren. Na uw pensioenleeftijd hoeft
u niet meer te betalen maar loopt uw
uitvaartverzekering gewoon door.

2

Gemoedsrust voor
uw nabestaanden
Dankzij de uitvaartverzekering in
DVV Life Cover Pack bespaart u uw
dierbaren financieel leed. Zij beschikken
zo over een extra kapitaal om de
begrafeniskosten te dekken.

3

Flexibel systeem met
gewaarborgd rendement
per storting
• U bepaalt zelf de premie (rekening
houdend met het maximum) en de
betalingsfrequentie: maandelijks,
om de 3 of 6 maanden of jaarlijks.
• De intrestvoet geldt voor iedere storting
afzonderlijk. Toekomstige stortingen
kunnen dus een andere intrestvoet
krijgen, namelijk de intrestvoet die
geldig is op het moment dat u stort. De
intrestvoet voor een bepaalde storting
blijft geldig tot het einde van het contract.

4 Andere kenmerken
• Uw nettopremies zijn gewaarborgd
(tak 21).
• Geen uitstapkosten in de volgende
gevallen:
-- bij overlijden van de verzekerde
-- bij annulatie binnen de 30 dagen
-- bij uitkering op de pensioenleeftijd
• Geen medische acceptatie voor uw
kapitaal uitvaart.
• Eventuele winstdeelname bovenop de
gewaarborgde intrestvoet: die is niet
gewaarborgd, kan ieder jaar wijzigen
en hangt af van de resultaten van de
onderneming.

> Opties
Voor nog meer bescherming tot uw
pensioensleeftijd kan u de waarborgen
van DVV Life Cover Pack aanvullen met
facultatieve waarborgen:
• overlijdensdekking met een verzekerd
minimum overlijdenskapitaal tot de
tussentijdse vervaldatum: vast kapitaal,
poliswaarde inbegrepen (als de
poliswaarde hoger is dan het vaste
kapitaal, wordt de poliswaarde gestort).
• verzekering van het risico ongeval:
storting van een extra kapitaal (dat
overeenstemt met 1 of 2 maal het vast
overlijdenskapitaal van de
hoofdverzekering) bij overlijden of
volledige en blijvende invaliditeit door
een ongeval.
• verzekering van het invaliditeitsrisico:
terugbetaling van de voorziene
stortingen bij tijdelijke invaliditeit,
vrijstelling van betaling van de premie bij
blijvende invaliditeit.

> Kosten
• Instapkosten: per storting betaalt u
max. 6% instapkosten.
• Taks: 2% op de gestorte brutopremies
(behalve in het kader van
pensioensparen).
• Uitstapkosten: normaal betaalt u geen
uitstapkosten, behalve als u uw geld
vervroegd wil recupereren. Kiest u toch
voor een vervroegde gedeeltelijke of
volledige afkoop, dan moet u rekening
houden met de volgende elementen:
-- de uitstapkosten bedragen ofwel 75
euro (bedrag geïndexeerd volgens de
consumptie-index) ofwel 5% van de
poliswaarde,
al naargelang het hoogste van de beide
bedragen.
-- voor het gedeelte van de poliswaarde dat
overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’,
zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5
jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.
-- voor het gedeelte van de poliswaarde
dat overeenstemt met het
‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de
uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de
laatste 5 jaren die de 90e verjaardag
van de verzekerde voorafgaan. Vanaf
die verjaardag is de vergoeding dus 0%.

De nieuwe wetgeving inzake pensioensparen
STANDAARD: max. 960 euro met 30% belastingvermindering
In 2018 leveren stortingen tot 960 euro nog altijd 30% fiscaal voordeel op. Als u niets doet, dan blijft u gewoon dit wettelijk
maximum van 960 euro sparen. Wat een belastingvoordeel van 288 euro oplevert.
NIEUW SYSTEEM: max. 1.230 euro met 25% belastingvermindering
Maar in 2018 kan u ook kiezen om tot 1.230 euro te storten op uw pensioenspaarrekening. Uw belastingvoordeel loopt dan op tot
307,50 euro. Als u dit systeem kiest, moet u dat elk jaar opnieuw uitdrukkelijk laten weten. Zodra uw keuze is doorgegeven, is die
voor dat jaar niet meer te herzien.
Het nieuwe systeem is interessant omdat het u toelaat om meer te sparen voor uw pensioen. Weet wel dat het bedrag van uw
belastingvoordeel pas groter zal zijn als u meer spaart dan 1.152 euro. Ontdek de details:
• Als u minder dan 1.152 euro stort, zal uw belastingvoordeel kleiner zijn dan de 288 euro belastingvermindering dat u krijgt met
30% op 960 euro.
• Als u 1.152 euro stort, dan hebt u net als bij een storting van 960 euro een belastingvoordeel van 288 euro.
• Als u meer dan 1.152 euro stort, dan is uw belastingvoordeel groter dan 288 euro. Stel dat u het maximale bedrag stort:
1.230 euro x 25% = 307,50 euro belastingvoordeel.

Nog vragen?
Uw DVV-consulent is er voor u.
U vindt een DVV-consulent in uw buurt, die graag tijd voor u maakt. Onze DVV-consulenten gebruiken hun jarenlange
ervaring en expertise om u correct en juist te verzekeren, vanuit uw persoonlijke situatie.

*Mits de wettelijke voorwaarden worden nageleefd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan
wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering. Het
gaat om een verzekering pensioensparen of langetermijnsparen van tak 21 (DVV Life Cover Pack) met een minimale looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, onder meer
over de spaardoelstellingen, 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 interestvoet, raadpleeg de financiële infofiche levensverzekering en de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.
be/pensioensparen en www.dvv.be/langetermijnsparen. 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. De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Een probleem
met onze dienstverlening? Contacteer dan eerst de DVV klachtendienst, Karel Rogierplein 11 - 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 -Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
11/2018 - S328/2192

