WAT ZIJN TAK 21SPAARVERZEKERINGEN?
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 u
kapitaalbescherming voor uw spaargeld en de opbrengst ervan.
Door een verzekeringscontract te ondertekenen krijgt u op de
einddatum de premies die u hebt betaald verminderd met de
kosten. Meestal krijgt u ook nog een gewaarborgde rentevoet
en tot slot kunt u ook nog een winstdeelname krijgen als de
verzekeraar deze uitbetaalt.
Als u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te
zorgen, of om op lange termijn te sparen, dan kunt u ook een
belastingvoordeel krijgen.
U kunt ervoor kiezen om een extra overlijdensdekking te
nemen bij uw verzekering. Als u dat doet, zal de verzekeraar u
daar een bijkomende premie voor vragen. Hoe hoger het bedrag
dat u wilt nalaten, hoe hoger de premie zal zijn. Op deze manier
vormt een financiële verzekering een prima element voor uw
successieplanning.

Kenmerken
Verzekeraar: dit is de verzekeringsmaatschappij die u uw
verzekering aanbiedt.
Verzekeringnemer: dit is de persoon die de verzekering afsluit
en de premie betaalt. Dit kan dezelfde persoon zijn als de verzekerde, maar dit hoeft niet het geval te zijn.
Verzekerde: dit is de persoon die verzekerd is. Zijn leven of
overlijden is verzekerd.
Begunstigde: als de verzekering afloopt of indien de verzekerde
overlijdt, wordt het geld uitbetaald aan de begunstigde die in
het verzekeringscontract is aangeduid. Op deze manier kunt u
uw dierbaren financieel steunen.
Premie: als u geld in een verzekeringscontract stort, betaalt u
eigenlijk een premie. Dat kan een eenmalige premie zijn, maar
het is ook mogelijk in de loop van het contract verschillende
premies te betalen.
Looptijd: het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste
looptijd hebben (bv. 10 jaar), maar het kan ook van onbepaalde
duur zijn. Een contract van onbepaalde duur loopt af bij overlijden van de verzekerde of wanneer u uw verzekering afkoopt.

Gewaarborgd rendement: dit is het rendement dat door de
verzekeraar gewaarborgd wordt. In de meeste gevallen wordt
het rendement niet jaarlijks uitbetaald maar gekapitaliseerd.
Dan wordt het bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd
zodat deze opbrengst het jaar nadien zelf rendement kan
opbrengen. Wanneer u uw kapitaal opneemt, ontvangt u tegelijkertijd het kapitaal en alle rendementen.
Winstdeelneming: in principe kunt u ieder jaar een winstdeelneming ontvangen. Die is niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd,
maar hangt af van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens
de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet
terugnemen. De toekenning van de winstdeelneming kan onderworpen zijn aan voorwaarden.
Kapitaalbescherming: op de eindvervaldag is uw kapitaal
beschermd. Dat wil zeggen dat u uw kapitaal op de vervaldag
volledig terugkrijgt.
Kapitaalgarantie: uw kapitaal wordt gewaarborgd door het
Bijzonder Beschermingsfonds. Als de verzekeraar in de problemen komt, garandeert het fonds dat u tot 100.000 euro van uw
geld recupereert.

Risico’s
Wisselkoersrisico: een verzekering uitgedrukt in een vreemde
munt of valuta houdt een wisselkoersrisico ten opzichte van de
euro in. Het bedrag in euro dat u bij verkoop of op de einddatum
ontvangt, kan door de wisselkoers lager of hoger uitvallen dan
het bedrag dat u oorspronkelijk belegd hebt.
Liquiditeitsrisico: financiële verzekeringen zijn extra gunstig
wanneer u er alle fiscaal voordeel uithaalt. Maar als u uw
belegging minder dan acht jaar aanhoudt, wordt dit fiscaal
voordeel teniet gedaan. U betaalt dan afkoopkosten plus een
roerende voorheffing op uw winst en op het fiscaal voordeel dat
u genoten heeft.
Marktrisico: de waarde van een verzekering schommelt doorheen de tijd. U hebt wel een kapitaalbescherming en garantie
waardoor u er zeker van bent zowel het rendement als het
kapitaal op de eindvervaldag te ontvangen.
Insolvabiliteitsrisico: dit risico is zeer gering. De wetgever
verplicht alle verzekeraars om een veiligheidsbuffer aan te
leggen van 4% van het geld dat bij hen in tak 21 financiële

verzekeringen belegd wordt. Bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij wordt de verzekeringsnemer voor de andere
schuldeisers terugbetaald.
Dit product wordt daarnaast gewaarborgd door het Bijzonder
Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.
Dat treedt in werking wanneer de verzekeraar in de financiële
problemen komt. Iedere verzekeringsnemer is per verzekeringsmaatschappij voor een bedrag van 100.000 euro beschermd.
Als u meer kapitaal bij dezelfde maatschappij hebt, is enkel de
eerste 100.000 euro gegarandeerd. Voor het resterende bedrag
loopt u dus het risico dat u het deels of volledig verliest.

Kosten en belastingen
Wanneer u een tak 21 spaarverzekering koopt, houdt u best ook
rekening met de kosten en belastingen die u moet betalen. Deze
beïnvloeden immers het rendement van uw belegging.

KOSTEN
Instapkosten: dit is een vergoeding voor de verzekeraar die
wordt uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. De
instapkosten worden rechtstreeks afgehouden van het gestorte
bedrag.
Kosten bij afkoop: deze kosten gelden wanneer u binnen 8 jaar
en 1 dag uw contract beëindigt. Ze hangen af van verschillende
voorwaarden. Afhankelijk of er al dan niet aan de voorwaarden
is voldaan, betaalt u een percentage van uw kapitaal aan kosten.

BELASTINGEN
Taks op levensverzekeringen: telkens wanneer u geld (een
premie) stort in uw levensverzekering, moet u daarop een
taks op levensverzekeringen betalen. Uw verzekeraar stort
het bedrag van de taks onmiddellijk door aan de overheid. Het
resterende bedrag is de nettopremie. Dit geldt natuurlijk enkel
als de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is.
Roerende voorheffing: indien u als fysiek persoon een financiële
verzekering tak 21 afsluit, en uw verzekering langer dan 8 jaar
en 1 dag aanhoudt, betaalt u geen roerende voorheffing. Indien
u daarentegen uw geld opvraagt binnen de 8 jaar nadat u uw
verzekering afsloot moet u wel roerende voorheffing betalen.
Gebruikt u uw verzekering als aanvulling bij uw pensioen, en u
beëindigt uw contract binnen de acht jaar dan zal u ook op het
eerder verkregen fiscaal voordeel belastingen betalen.
Stel dat u een overlijdensverzekering neemt. Als u een bedrag
verzekert van 130% van alle premies die betaald zijn voor het
overlijden, dan moet er onder bepaalde voorwaarden geen roerende voorheffing betaald worden op de intresten die tussentijds worden betaald op uw tak 21-verzekering.

Meer weten over spaarverzekeringen?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze Informatiebrochure
financiële instrumenten op onze website www.bnpparibasfortis.be.
Bepaalde passages uit deze kennisfiche werden overgenomen
van de site www.wikifin.be.
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Uitstapkosten: u betaalt geen uitstapkosten bij overlijden of op
de vervaldag van het contract.

