FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21
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Verzekeringsbon
Type levensverzekering

Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21).

Waarborgen
Waarborg bij leven
De nettopremie (= storting zonder de verschuldigde taks, instapkosten en de eventuele risicopremie) en de gekapitaliseerde
gewaarborgde interest. Het totale bedrag wordt uitgekeerd aan de begunstigde bij leven als de verzekerde op de einddatum van
het contract in leven is.
Waarborg bij overlijden
De reserve van het contract wordt uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum.

Doelgroep
Deze verzekering richt zich tot beleggers die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren.
De maximumleeftijd om te kunnen intekenen is 90 jaar.

Rendement
Gewaarborgde rentevoet
Keuze tussen 5 opties (afhankelijk van de gekozen looptijd):
Looptijd
8 jaar en 1 dag

Rentevoet
1,00 %
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De rentevoet geldig op het moment van storting wordt toegepast op de nettopremie en is gegarandeerd gedurende de verdere
looptijd van het contract. De nettopremie is gelijk aan de storting zonder de verschuldigde taks, instapkosten en de eventuele
risicopremie. De rentevoet wordt toegekend op de dag van ontvangst van de premie met een formule van samengestelde interest.
Winstdeling
Geen winstdeling.

Rendement uit het verleden
Niet van toepassing.

Kosten
Instapkosten
De instapkosten bedragen 2,40%.
Uitstapkosten
Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd tot 0,5% wanneer de afkoop gebeurt in de loop
van de 12de tot en met de 7de maand vóór de einddatum van het contract; 0% tijdens de laatste 6 maanden vóór de einddatum.
Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het
contract.
Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend
Geen beheerskosten.
Afkoopvergoeding/opnamevergoeding
Normale afkoopvergoeding: zie rubriek Uitstapkosten.
Bijzondere afkoopvergoeding: een financiële correctie kan toegepast worden indien de afkoop tijdens de eerste acht jaar van het
contract gebeurt. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de
marktrentevoeten.
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Looptijd
8 jaar en 1 dag.
Begindatum: dag van ontvangst van de premie.
Einddatum wordt in de bijzondere voorwaarden vermeld.
In geval van overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

Premie
Minimum 2.500 EUR (taks inbegrepen).
Bijkomende premies zijn niet mogelijk.

Fiscaliteit
Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.
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Er is een premietaks van 2% verschuldigd.
Bij een afkoop tijdens de 8 eerste jaar is er een roerende voorheffing van 25% op de interesten verschuldigd.
Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan
4,75% per jaar. De afkopen na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing indien de verzekeringsnemer een natuurlijk
persoon is.
Het kapitaal leven op einddatum en kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

Afkoop /opname
Gedeeltelijke afkoop/opname
Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.
Volledige afkoop/opname
De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop vragen.

Informatie
AG Insurance is, zoals alle Belgische verzekeringsondernemingen die levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement
aanbieden, toegetreden tot het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en het kapitaal van erkende
coöperatieve vennootschappen gevestigd te 1040 Brussel, Kunstlaan 30. Deze bescherming is beperkt tot een bedrag van
de
100.000 EUR voor het totaal van alle verzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, met uitzondering van 2 pijler, door u
gesloten bij AG Insurance.
De Verzekeringsbon is een verzekeringscontract dat onder deze bescherming valt.
De actuele toestand van het contract kan steeds via PC banking worden geraadpleegd.
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Deze “financiële infofiche levensverzekering” beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 01/06/2014.
Van toepassing op premiestortingen vanaf 01/09/2014 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.
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Taks op premie is verschuldigd indien de verzekeringsnemer (natuurlijk persoon) zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
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