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Beleggingsverzekeringen
Beleggingsverzekeringen combineren sparen en beleggen met een verzekering tegen risico’s: overlijden en
leven.
Het bedrag dat u in een beleggingsverzekering stort, heet ’premie’, net zoals bij andere verzekeringscontracten.
De bekendste beleggingsverzekeringen zijn:
- levensverzekeringen van Tak 21: dit zijn beleggingsverzekeringen met weinig risico en een vaste rentevoet;
- levensverzekeringen van Tak 23: deze beleggingsverzekeringen zijn verbonden aan beleggingsproducten met
een hoger risico. Zij bieden een potentieel hoger rendement zonder dit te garanderen.

Tak 21-verzekering
De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn
in de vorm van een levensverzekeringscontract.
Deze verzekering biedt een grote zekerheid voor uw spaargeld en de opbrengst.
Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?
• Ten eerste de premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten.
• Ten tweede de intresten. De intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en heten dan ook het
gewaarborgd rendement. In de meeste gevallen worden de intresten niet jaarlijks uitbetaald maar
gekapitaliseerd: zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf
intresten opbrengen. Wanneer u het kapitaal opneemt, krijgt u het kapitaal en alle intresten samen.
• Ten derde de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf
vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de
winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.
Als u een tak 21-contract afsluit, hebt u heel wat keuzemogelijkheden:
• u betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract, ofwel verschillende premies, bv. jaarlijks, in de
loop van het contract;
• het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bv. 10 jaar, maar het kan ook van
onbepaalde duur zijn;
• wilt u uw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer u zou sterven in de loop van het
contract, dan kan u een overlijdensdekking voorzien;
• als u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen, of om op lange termijn te sparen,
dan kan u een belastingvoordeel krijgen.
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Tak 23-verzekering, een levensverzekering, gekoppeld aan beleggingsfondsen
Voor uw tak 23-levensverzekering betaalt u premies aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal van die premies
eerst kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor een overlijdensdekking afhouden. Met wat overblijft
van uw premie, koopt u stukjes (dit zijn ’rekeneenheden’) van een of meerdere interne fondsen, die aan uw
tak-23 levensverzekering gekoppeld zijn.
Een intern fonds kan u vergelijken met een grote spaarpot beheerd door de verzekeraar zelf. Verzekeraars
hebben veel verschillende spaarpotten of interne fondsen. De verzekeraar zal voor ieder intern fonds het
ontvangen geld investeren in obligaties, aandelen, vastgoed, fondsen, enz. Het ene interne fonds zal bv. meer
investeren in aandelen, het andere meer in obligaties. In uw contract staat in welke spaarpot of intern fonds
uw premie zal worden gestort.
De waarde van deze interne fondsen en dus ook van uw tak 23-levensverzekering verandert voortdurend, omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.
U draagt het risico voor waardedalingen, maar krijgt ook eventuele waardestijgingen
U kiest voor een tak 23 in plaats van een tak 21-levensverzekering? Dan kiest u voor een belegging die u misschien meer opbrengt. Let op, hogere opbrengsten betekenen meer risico. Belegt u in een tak 23 gekoppeld aan
een aandelenfonds, dan is uw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet u bereid zijn eventuele verliezen
te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd door het intern fonds. De risico’s van de
interne fondsen hangen samen met de risico’s van de producten waarin het fonds belegt. Zo is het riskanter om
te beleggen in aandelen van opstartende technologiebedrijven dan in Duitse of Belgische overheidsobligaties.
Als het slecht gaat zijn de verliezen dus voor u, maar als het goed gaat, deelt u mee in de winst.
Tak 23 met kapitaalbescherming
Er bestaan ook tak-23 contracten met kapitaalbescherming. Die contracten hebben een eindvervaldag. Op die
eindvervaldag van het contract zou u minstens de waarde van uw betaalde premies moeten terugkrijgen.
De bescherming geldt dus enkel op de eindvervaldag van uw contract, niet indien u vóór de eindvervaldag uw
geld zou terugvragen.

Kosten
Telkens wanneer u geld (een premie) stort in uw levensverzekering, moet u daarop een premiebelasting van
2% betalen. Uw verzekeraar stort dat bedrag onmiddellijk door aan de overheid. Het resterende bedrag is de
’nettopremie’.
De instapkosten zijn een vergoeding voor de verzekeraar. Ze worden uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Ze worden rechtstreeks afgehouden van het gestorte bedrag.

Tip
Lees zeker de financiële informatiefiche voor u een financiële verzekering onderschrijft. Deze fiche bevat alle
nuttige info over de kenmerken en de kosten van de beleggingsverzekering.
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Test
Testez
uw kennis
vos connaissances
over beleggingsverzekeringen
sur les actions

Weet u dat...
✒ beleggingsverzekeringen contracten zijn, waarbij alle voorwaarden bij de start vastgelegd worden?
✒ beleggingsverzekeringen fiscaal voordelig kunnen zijn (geen roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag)?
✒ beleggingsverzekeringen een prima antwoord kunnen bieden op uw wensen inzake successieplanning?
✒ tak 21-verzekeringen kapitaalbescherming (exclusief kosten en taksen) bieden én uitzicht geven op een
gegarandeerd minimumrendement? En dat dit minimumrendement verhoogd kan worden met een eventuele
winstdeling?
✒ bij tak 23-verzekeringen het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een of meer activaklassen en er dus
geen rendementsgarantie is?
✒ u als in België verblijvende natuurlijke persoon bij de aankoop van een nieuwe beleggingsverzekering 2% taks
betaalt?

Meer weten over beleggingsverzekeringen?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
Bepaalde passages uit deze informatiefiche werden overgenomen van de site www.wikifin.be

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.
F04162N / 01.04.2014

3/3

