		

CRESCENDO dynamico
Er is meer dan een sterk rendement.
Generali biedt u ook vrijheid.

U en uw sparen
U wil beleggen in alle veiligheid met rendementen die historisch goed presteren. U bent bovendien op zoek naar een
eenvoudige en dynamische beleggingsformule. De oplossing is dichterbij dan u zich kunt voorstellen.

"Rendement 2012: 2,10%!"
-CRESCENDO Dynamico

Crescendo Dynamico is voor u:
n
n
n
n

Slechts € 2 000 als aanvangsstorting
Een garantie op het kapitaal
Een Tak 21 levensverzekeringsproduct (met gegarandeerde rentevoet)
Het ideale instrument om een roerend patrimonium over te maken

U bent winnaar
GEMIDDELD NETTORENDEMENT: 2,15%
Gemiddeld nettorendement van CRESCENDO Dynamico over de voorbije 5 jaar
CRESCENDO Dynamico is bovendien:
n
n

n

de mogelijkheid om zonder enige kosten opvragingen te doen
vrijstelling van roerende voorheffing vanaf het achtste jaar van de investering (of onmiddellijk onder bepaalde
voorwaarden)
kiezen voor de know-how en de financiële zekerheid van de 1ste Europese Levensverzekeraar

Voor meer informatie, raadpleeg
de financiële infofiche op
www.generali.be

De vermelde rendementen betreffen nettorendementen (gegarandeerde rentevoeten + winstdeling, reeds verminderd met alle kosten). CRESCENDO
Dynamico is een levensverzekeringsproduct van Tak21. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie, noch een grens voor de toekomst.
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CRESCENDO Dynamico

Een eenvoudige en dynamische investering
Gemiddeld nettorendement van CRESCENDO Dynamico
over de voorbije 5 jaar: 2,15%
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Enkele herkenningspunten
Tak 21

CRESCENDO Dynamico

Duur van het contract

105 jaar van de verzekerde (max. leeftijd bij onderschrijving = 80 jaar)

Minimale aanvangsstorting

€ 2 000

Aanvullende stortingen

Min. € 1 000 per storting

Instapkosten

Volgens het bedrag - raadpleeg uw bemiddelaar

Beheerskosten

0,015%/maand van het samengestelde spaarbedrag

Gegarandeerde rentevoet

0,50% op de uitgevoerde stortingen (duurtijd = looptijd van het contract)

Toekenning van winstdeling

Indien het samengestelde spaarbedrag op 31/12 ≥ € 2 000

Overlijdenswaarborgen

Vrije keuze
Ofwel 100% tot 150% van het samengestelde spaarbedrag ofwel 130% van de stortingen
met als minimum het bedrag van het samengestelde spaarbedrag

Tijdelijke waarborg bij ongeval

€ 6 250 gratis gedurende 30 dagen. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract

Geplande opvragingen	Als overlijdensdekking 100% tot 150% van het samengestelde spaarbedrag en koopsom ≥
€ 12 500, min. € 625 per jaar en max. 20% van de stortingen per jaar.
Frequentie: maand., trim., sem. of jaarlijks.
Kosten geplande opvragingen

€ 2,50 per geplande opvraging

Niet-geplande opvragingen

Maximum 1 per maand en 4 per jaar, minimum € 250 per opvraging, minimum samengestelde spaarbedrag na opvraging: € 1 250

Kosten niet-geplande gedeeltelijke/
Opvragingen/totale opvragingen

0 % voor het samengestelde spaarbedrag van de winstdelingen en van stortingen ouder
dan 3 jaar op 31/12 van het vorige jaar. 0% voor 33% van het samengestelde spaarbedrag
van de andere stortingen op 31/12 van het vorige jaar met een absoluut maximum van € 35
000 per jaar. Op het niet-kostenloze saldo: degressieve percentages volgens storting van
3% - 2% - 1% per jaar, 0% vanaf het vierde jaar. Eventuele financiële afkoopvergoeding.
	In geval van een totale opvraging: zelfde condities als hiervoor met een min. van € 75 geïndexeerd (basis 1988).

Conform het K.B. van 16 maart 2009 neemt GENERALI Belgium deel aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s,
levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen. Meer informatie over deze beschermingsregeling
vindt u op onze website www.generali.be.
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