		

CRESCENDO.org-gamma
Er is meer dan een sterk rendement.
Generali biedt u ook vrijheid.

Doelgroep
n
n
n
n
n

Handelsvennootschappen
V.Z.W.’s
Feitelijke verenigingen
Onverdeeldheden
Natuurlijke personen

Even over resultaten praten?

CRESCENDO Dynamico.org
Rendement 2011: 2,00%

CRESCENDO di GENERALI.org
Rendement 2011: 2,50%

CRESCENDO.org:

Gewaarborgde 
rentevoeten:

n
n
n
n
n

Looptijd

Basis rentevoet

99 jaar

0,50%

99 jaar

2,00%

2 producten met een gewaarborgde rentevoet
Minimale belegging van € 2 000
Geen uitstapkosten vanaf het 6de jaar (per storting)
Lage instapkosten
Komt in aanmerking voor de notionele intrestaftrek

Het « Tak 26 » - gamma:

Tak 26

Verzekeringsnemer
=
natuurlijke persoon

Verzekeringsnemer
=
rechtspersoon

Voor meer informatie, raadpleeg de
financiële infofiche op www.generali.be
Rendement CRESCENDO Dynamico.org onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling voor 2011 door
de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de
toekomst. CRESCENDO Dynamico.org en CRESCENDO di GENERALI.org zijn kapitalisatieproducten van Tak 26.
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.

Enkele herkenningspunten
Tak 26
Duur van het contract

99 jaar

Duur van de betalingen

Eenmalige premie

Doelgroep

Handelsvennootschappen, VZW’s, feitelijke verenigingen, onverdeeldheden of
natuurlijke personen

Minimale aanvangsstorting

Min. € 2 000 (beperkt tot € 1 000 000)

Bijkomende stortingen

Min. € 1 000

Taks op de premie (1,10 %)

Neen

Instapkosten

Raadpleeg uw bemiddelaar

Beheerskosten

0,015% / maand van het samengestelde spaarbedrag

Technische rentevoet

CRESCENDO Dynamico.org: 0,50% op het samengestelde spaarbedrag
CRESCENDO di GENERALI.org: 2,00% op het samengestelde spaarbedrag

Toekenning van winstdeling

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

Geplande opvragingen

Neen

Niet-geplande opvragingen

Max. 1 per maand en 4 per jaar, min. € 250 per opvraging. Minimale
samengestelde spaarbedrag na opvraging = € 1 250

Kosten niet-geplande gedeeltelijke
Opvragingen / totale opvragingen

0% voor het samengestelde spaarbedrag van de winstdelingen. Degressieve
percentages volgens storting van 5% - 4% - 3% - 2% - 1% per jaar, 0% vanaf het
zesde jaar. Eventuele financiële afkoopvergoeding. In geval van een totale
opvraging: zelfde condities als hiervoor met een min. € 75 geïndexeerd (basis 1988)

Roerende voorheffing

21% op het verschil tussen de bruto gestorte premie (alle instapkosten
inbegrepen) en de netto betaalde prestatie (na aftrek van uitstapkosten),
incl. de winstdeling

Verblijfplaats

De onderschrijver moet een Belgisch resident zijn of een vennootschap waarvan
de maatschappelijke zetel in België ligt
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