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TTYYPPEE  
LLEEVVEENNSSVVEERRZZEEKKEERRIINNGG      
  

 
 
Levensverzekering van het type “Tak 21” met een gewaarborgd rendement op de premies. 
 

  
WWAAAARRBBOORRGGEENN    

 
Indien de verzekerde in leven is op de eindvervaldag van het contract, betaalt P&V de prestatie 
voorzien bij leven. 
 
Indien de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van het contract, betaalt P&V de theoretische 
afkoopwaarde op datum van overlijden.  
 
Onderstaande aanvullende waarborgen kunnen facultatief onderschreven worden: 

- AVRO (Aanvullende Verzekering Risico Ongeval); 
- AVRI   (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit). 

 

  
DDOOEELLGGRROOEEPP    
  

 
Deze verzekering richt zich tot personen die in alle veiligheid een kapitaal wensen op te bouwen. 
 

  
RREENNDDEEMMEENNTT    
  

--    ggeewwaaaarrbboorrggddee  
      iinntteerreessttvvooeett  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
--    wwiinnssttddeeeellnnaammee  
  
  
  

 

  
 
De gewaarborgde interestvoet bedraagt 2 %. 
 
Deze interestvoet is gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het contract voor zowel de 
reeds betaalde premies als de toekomstige premies die in het contract zijn voorzien. 
 

De interestvoet wordt toegepast op de betaalde premie, na afhouding van de eventuele taksen en de 
instapkosten. 
Elke premie genereert intrest vanaf haar vervaldag. 
 
Het verzekerd kapitaal is gewaarborgd voor zover al de verschuldigde premies tot op de vervaldag 
betaald werden. 
 
Het contract geeft recht op winstdeelneming, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt:  

- het verzekerd kapitaal leven (winstdeelneming inbegrepen) bedraagt minimum 10.000 EUR 
 OF 

- de jaarlijkse premie (1) bedraagt minimum 300 EUR. 
 

(1) De premie leven zonder rekening te houden met de premie voor de aanvullende verzekeringen 
of de verzwaarde risico’s.  

 

De voorwaarden om winstdeelneming te genieten, kunnen in de loop van het contract gewijzigd 
worden. 
 

  
RREENNDDEEMMEENNTT  UUIITT  
VVEERRLLEEDDEENN  

 
• In 2011 : 3 % 
• In 2010 : 3,25 % 
• In 2009 : 3,25 % 
• In 2008 : 2,75 % 
• In 2007 : 4 %  
 
De rendementen (bruto met kosten en taksen) worden toegepast op basis van de betaalde premies, na 
afhouding van de instapkosten en taksen.  
 

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

  
KKOOSSTTEENN    
  

••  IINNSSTTAAPPKKOOSSTTEENN  
  
••  BBEEHHEEEERRSSKKOOSSTTEENN  
  
••  AAFFKKOOOOPPVVEERRGGOOEEDDIINNGG    
   (gedeeltelijke of volledige) 
  

 
 
 

• 7 % van de premie. 
 
• Geen. 
 
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 is niet hoger dan het maximum van de volgende twee bedragen:  

- 75 EUR aangepast aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100 ) 
- 5 % van de theoretische afkoopwaarde. 

Tijdens de laatste 5 jaar van het contract, vermindert het percentage van 5 % met 1 % per jaar. 
  

 Ideal Life   
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LLOOOOPPTTIIJJDD  

 
Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij het bereiken van de eindvervaldag. 
 
De looptijd van het contract wordt gekozen door de cliënt. 
 
De aanbevolen looptijd bedraagt minimaal 10 jaar. 
 

  
PPRREEMMIIEE  
  

 

Het product wordt onderschreven met periodieke premies (minimum 30 EUR t.i. per maand). 
 
De premie is verschuldigd op de premievervaldag. 
 
De nemer heeft ten alle tijde de mogelijkheid het bedrag van de premie te wijzigen. 
 

  
FFIISSCCAALLIITTEEIITT  
  

 

Het product kan onderschreven worden onder de volgende fiscale regimes: 
- zonder fiscale vrijstelling  
- pensioensparen 
- lange termijnsparen 

 
De premietaks bedraagt 2 % voor natuurlijke personen en 4,4 % voor rechtspersonen.  
Er is geen premietaks verschuldigd in het kader van het fiscaal stelsel van het pensioensparen. 
 
Op basis van de fiscale wetgeving die momenteel in België van toepassing is, gelden onderstaande 
bepalingen voor de contracten met fiscale vrijstelling: 
 

Binnen de limieten van en met respect voor de wettelijke voorwaarden, wordt een 
belastingvermindering toegestaan.  
Voor de contracten onderschreven in het kader van het lange termijnsparen en het pensioensparen 
bedraagt de belastingvermindering minimum 30 % van de betaalde premies. 
 
Van zodra één premie van het fiscaal voordeel heeft genoten, maakt de totaliteit van de prestatie 
(exclusief winstdeelneming) het voorwerp uit van een taxatie. 
 

Algemeen wordt deze aanslag anticipatief toegepast  op de leeftijd van 60 jaar van de verzekerde. 
In dat geval zal de anticipatieve heffing bevrijdend zijn. 
 

In geval van overlijden of afkoop vóór deze leeftijd daarentegen, wordt de taxatie toegepast op het 
ogenblik van de uitkering van de verzekerde prestatie. In principe zal de belastingaanslag 10 % 
bedragen, maar in geval van voortijdige afkoop kan deze oplopen tot 33 %  
(+ gemeentebelastingen).  
 
Wanneer het contract onderschreven werd door een persoon die de leeftijd van 55 jaar of meer 
bereikt heeft, heeft de taxatie niet plaats op de leeftijd van 60 jaar, maar wel op de 10de verjaardag 
van het contract of op het ogenblik van betaling van de verzekerde prestaties. 
 

Voor de contracten zonder fiscale vrijstelling is er gedurende de eerste 8 jaar van het  
contract een roerende voorheffing verschuldigd op de inkomsten, zowel in geval van afkoop als bij 
leven. 
 
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 
  

 
Voor zover er nog premies worden betaald, krijgt de nemer minstens één keer per jaar een document 
dat de volgende gegevens kan vermelden: de premies die dat jaar gestort werden, de winstdeelname, 
de afkoopwaarde en de door P&V uitbetaalde prestaties. 
 

 


