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TTYYPPEE  
LLEEVVEENNSSVVEERRZZEEKKEERRIINNGG      
  

 
Levensverzekering van het type “Tak 21” (Universal Life) met een gewaarborgd rendement op de 
stortingen. 
 

  

WWAAAARRBBOORRGGEENN    
 
Indien de verzekerde in leven is op de eindvervaldag van het contract, betaalt P&V het opgebouwde 
spaartegoed.  
 
In geval van overlijden van de verzekerde, betaalt P&V de prestatie in functie van de gekozen optie: 

a) Basisformule: uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed bij overlijden. 

b) Formule 1: uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed met een minimum gelijk aan het 
aanvullend kapitaal overlijden (minimum 5.000 EUR). 

 

  
DDOOEELLGGRROOEEPP    
  

 
Deze verzekering richt zich tot personen die een kapitaal wensen te beleggen en die hun geld toch 
enigszins beschikbaar willen houden  
 

  
RREENNDDEEMMEENNTT    
  

--    ggeewwaaaarrbboorrggddee  
      iinntteerreessttvvooeett  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--    wwiinnssttddeeeellnnaammee  
  
  

 
 
 
De gewaarborgde interestvoet bedraagt 1,75 %. 
 

Voor elke storting blijft de interestvoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor 
de volledige looptijd van de belegging. 
 
De interestvoet-garantie geldt uitsluitend voor de gestorte premies en niet voor de nog te storten 
premies. De interestvoet kan derhalve wijzigen tijdens de looptijd van het contract, zowel naar beneden 
als naar boven. 
 
De interestvoet wordt toegepast op de betaalde premie, na aftrek van taksen en instapkosten, 
desgevallend verminderd met de kost van de eventuele waarborg overlijden. 
 
Het contract geeft recht op een winstdeelneming (bonus).  
P&V behoudt zicht het recht voor, voorwaarden op te leggen om winstdeelneming te kunnen genieten. 

  
RREENNDDEEMMEENNTT  UUIITT  
VVEERRLLEEDDEENN  

 
• 2011 : 3 %  
• 2010 : 3,25 %  
• 2009 : 3,25 % 
• 2008 : 2,75 % 
• 2007 : 4,25 %                       

De rendementen (bruto met kosten en taksen) worden toegepast op basis van de gedane stortingen, na 
aftrek van taksen en instapkosten, desgevallend verminderd met de kost van de eventuele waarborg 
overlijden. 

De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. 
 

KKOOSSTTEENN     

••  IINNSSTTAAPPKKOOSSTTEENN  
  

• 2 % van iedere storting. 
Indien de storting kleiner is dan 2.500 EUR worden deze kosten verhoogd met een forfaitair 
bedrag van 3,50 EUR.  
 

P&V behoudt zicht het recht voor, de instapkosten te wijzigen m.b.t. de toekomstige stortingen.  
De nemer wordt steeds op voorhand geïnformeerd over een eventuele wijziging van de 
instapkosten. 
 
 

••  BBEEHHEEEERRSSKKOOSSTTEENN  • Maximum 7 EUR per jaar. 
 

••  AAFFKKOOOOPPVVEERRGGOOEEDDIINNGG    
   (gedeeltelijke of volledige) 
  

Ingeval de overeenkomst vervroegd wordt afgekocht door de verzekeringnemer, kan een vergoeding 
worden aangerekend ter compensatie van de administratieve en financiële kosten die gepaard gaan 
met deze vervroegde afkoop. 
Deze afkoopvergoeding bedraagt 2 % van de theoretische afkoopwaarde. 
 
Tijdens de laatste 2 jaar van het contract, vermindert het percentage van 2 % jaarlijks met 1 % zodat  
het op het einde van het laatste verzekeringsjaar 0 % bedraagt. 
 

 
 
 
  

 FlexiLife   
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Tijdens elk kalenderjaar kan de nemer ten belope van 20 % van het spaartegoed bij het begin van het 
kalenderjaar zonder kosten opnames verrichten. Vanaf de tweede opname in het kalenderjaar is er 
echter steeds een forfaitaire kost van 10 EUR verschuldigd. 
 
De nemer heeft de mogelijkheid om zonder afkoopvergoeding het volledig spaartegoed op 
te vragen in geval van :  

- overlijden van de echtgen(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of kind van de nemer; 
- totale en blijvende arbeidsongeschiktheid van hemzelf. 

    
LLOOOOPPTTIIJJDD  

 
Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij het bereiken van de eindvervaldag. 

2 opties: 8 jaar (de eerste van de maand die volgt op de 8ste verjaardag van de datum van 
inwerkingtreding) of 10 jaar. 
 

  
PPRREEMMIIEE  
  

 
Het product kan onderschreven worden met een enige premie (minimum 2.500 EUR t.i.). De nemer heeft 
ten alle tijde de mogelijkheid bijkomende stortingen te verrichten. 
 

  
FFIISSCCAALLIITTEEIITT  
  

 
Het product geniet geen fiscale vrijstelling.  
 
De premietaks bedraagt 2 % voor natuurlijke personen en 4,4 % voor rechtspersonen. 
 
Gedurende de eerste 8 jaar van het contract is er een roerende voorheffing verschuldigd op de 
inkomsten, zowel in geval van afkoop als bij leven. 
 
De toepassing van de roerende voorheffing kan evenwel worden vermeden in één van de volgende 
gevallen:  

a) wanneer de belastingplichtige die het contract heeft aangegaan alleen zichzelf heeft verzekerd en 
de voordelen van het contract bij leven bedongen zijn ten eigen gunste en het contract voorziet in 
het betalen bij het overlijden van een kapitaal gelijk aan ten minste 130 % van het totaal van de 
gestorte premies; 

b) wanneer het contract gesloten is voor meer dan 8 jaar en de kapitalen of afkoopwaarden effectief 
worden betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van het contract. 

 
Bovenvermelde fiscale informatie is niet allesomvattend. Zij wordt verstrekt zonder enige verbintenis 
vanwege P&V en onder voorbehoud van wijziging van de fiscale wetgeving. 
   

  
AAFFKKOOOOPP  
 

••  GGEEDDEEEELLTTEELLIIJJKKEE  
  
  

••  VVOOLLLLEEDDIIGGEE  
  

 
 

• De gedeeltelijke afkoop moet met een door de nemer gedateerd en ondertekend document worden 
aangevraagd. 

 

• De volledige afkoop moet met een door de nemer gedateerd en ondertekend document worden 
aangevraagd. 

 
Bij elke aanvraag tot afkoop dient de nemer een kopij van zijn identiteitskaart over te maken. 
 

  
IINNFFOORRMMAATTIIEE 
  

 
Een keer per jaar, krijgt de verzekeringnemer een document dat de volgende gegevens vermeldt : de 
premies die dat jaar gestort werden, het samengesteld spaartegoed en de toegekende bonus. 
 

 


