Mai 2013

SELF LIFE

Een spaarverzekering met regelmatige
stortingen die een optimale veiligheid biedt.
.

KAPITAALSGARANTIE
De garantie dat u minstens de netto geïnvesteerde premies recupereert op de einddatum van uw contract.

DE ZEKERHEID VAN EEN GEGARANDEERDE INTRESTVOET + MOGELIJKE WINSTDELING
Een hoge gegarandeerde intrestvoet (1,25%) zorgt voor de nodige zekerheid voor uw belegging. Daarnaast ontvangt u mogelijk een extra winstdeling.

EEN POSITIEF, STABIEL EN CRISISRESISTENT RENDEMENT
Het verleden bewijst dat u met Self Life voor een stabiel, positief en crisisresistent rendement kiest. Zelfs in de
grootste crisisjaren heeft Self Life een positief rendement behaald!

RENDEMENT SELF LIFE
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3,00%

2,85%

2,85%

2,35%

2,25%
*

Gemiddeld nettorendement over de laatste 5 jaar: 2,66 %

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

* Gemiddelde globale nettovergoeding van SELF LIFE (gegarandeerde rentevoet + winstdeling, reeds verminderd met instapkosten; er zijn geen
beheerskosten) sinds 5 jaar, onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling van 2013 door de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. SELF LIFE is een levensverzekeringsproduct van Tak 21. Voor
bijkomende informatie, nodigen wij u uit om onze infofiche te raadplegen bij uw makelaar of op www.generali.be.
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SELF LIFE
Een spaarverzekering met regelmatige stortingen die een optimale veiligheid biedt.

ENKELE HERKENNINGSPUNTEN
Tak 21

SELF LIFE

Duur van het contract

Vrij (min. 8 jaar)

Minimale aanvangsstorting

€ 37,50 (zonder vaste overlijdensdekking en zonder aanvullende waarborgen).
In geval van een vaste overlijdensdekking en aanvullende waarborgen - raadpleeg
uw bemiddelaar

Jaarlijks objectief

Min. € 450 (zonder vaste overlijdensdekking, anders - raadpleeg uw bemiddelaar)

Instapkosten

Afhankelijk van de aanvangsstorting - raadpleeg uw bemiddelaar

Forfaitaire instapkost

€ 10

Domiciliëring

Verplicht bij maandelijkse premiesplitsing of aanwezigheid van aanvullende waarborgen

Forfaitaire inningskost

Forfaitaire inningskost van € 1,24 per overschrijving. Wanneer de overschrijvingen
gebeuren via een bankdomiciliëring, wordt deze kost herleidt tot nul

Gegarandeerde rentevoet

1,25% op de uitgevoerde stortingen

Toekenning van winstdeling

Wanneer de stortingen uitgevoerd in het jaar ≥ € 450 of wanneer het samengestelde
spaarbedrag op 31/12 ≥ € 12.500

Overlijdensdekking

Vast kapitaal (min. € 6250 - max. € 125.000); 100% - 150% van het samengestelde
spaarbedrag; 130% - 200% van de stortingen, met als minimum het bedrag van het
samengestelde spaarbedrag

Tijdelijke waarborg bij ongeval

€ 6250 gratis gedurende 30 dagen. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van
toepassing, zoals vermeld in het contract

Niet-geplande opvragingen

Maximum 1 per maand en 4 per jaar, minimum € 250 per opvraging, minimum samengestelde spaarbedrag na opvraging: € 1250

Kosten gedeeltelijke opvragingen

5% - 4% - 3% - 2% - 1% - … - 1% per jaar tot de 60ste verjaardag van de verzekerde, 0% na de 60ste verjaardag van de verzekerde wanneer de verstreken duur
groter of gelijk is aan 5 jaar

Kosten totale opvragingen

5% - 4% - 3% - 2% - 1% - … - 1% per jaar tot de 60ste verjaardag van de verzekerde
met min. € 75 geïndexeerd (basis = 1988), 0% na de 60ste verjaardag van de verzekerde wanneer de verstreken duur groter of gelijk is aan 5 jaar

Aanvullende waarborgen

Waarborg ongeval (max. € 125.000), Vrijstelling van de regelmatige stortingen en
van de ongevalspremie, Invaliditeitsrente

Fiscaliteit

Niet gefiscaliseerd - langetermijnsparen - pensioensparen
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