VENTISEI-Gamma
Er is meer dan een sterk rendement.
Generali biedt u ook vrijheid.

Even over de resultaten praten?
2008

2009

2010

2011

2012

VENTISEI Dynamico

1,40%

2,80%

2,15%

2,00%

2,10%

VENTISEI di GENERALI

2,90%

2,50%

2,50%

2,50%

2,00%

2,09% (gemiddeld nettorendement over
de voorbije 5 jaar)
“Ik geniet op korte termijn een potentieel
hoog rendement voor mijn investering“!

2,48% (gemiddeld nettorendement over de
voorbije 5 jaar)
“Ik investeer zonder risico op korte termijn in een
formule met een gegarandeerde rentevoet"!

-ventisei Dynamico

-ventisei di Generali

Huidige gewaarborgde rentevoeten:
VENTISEI Dynamico: 0,50%
VENTISEI di GENERALI: 1,55%

Kennismaking
Ventisei staat voor:
n
n
n
n
n

Een investering van min. € 2 000
Een garantie op het kapitaal verhoogd met jaarlijkse winstdelingen
Geen kosten voor opvragingen tot 33% van de investering (max. € 35 000)
Geen uitstapkosten vanaf het 4de jaar (per storting)
Geen taks van 2,00% op de storting

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

De vermelde rendementen betreffen nettorendementen (gegarandeerde rentevoeten + winstdeling, reeds verminderd met alle kosten). VENTISEI di
GENERALI en VENTISEI Dynamico zijn levensverzekeringsproducten van Tak 26. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie, noch een
grens voor de toekomst.
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VENTISEI-GAMMA

Enkele herkenningspunten
Tak 26

VENTISEI Dynamico

Duur van het contract

99 jaar

Duur van de betalingen

Eenmalige premie

Doelgroep

ENKEL natuurlijke personen

Minimale aanvangsstorting

€ 2 000 (beperkt tot € 1 000 000)

VENTISEI di GENERALI

Bijkomende stortingen	Min. € 1 000
Taks op de premie (2,00%)	Neen
Instapkosten	Raadpleeg uw bemiddelaar
Beheerskosten

0,015% / maand van het samengestelde spaarbedrag

Technische rentevoet

VENTISEI Dynamico: 0,50% op de uitgevoerde stortingen
(duurtijd = Looptijd van het contract)
VENTISEI di GENERALI: 1,55% op de uitgevoerde stortingen
(duurtijd = 99 jaar)

Toekenning van winstdeling	Als het samengestelde spaarbedrag op 31/12 ≥ € 2 000
Geplande opvragingen

Kost van € 2,50 per opvraging

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 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. € 75 geïndexeerd (basis 1988)

Roerende voorheffing

25% 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
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