
Financiële informatiefiche levensverzekering (tak 21) 
 

DEXIA LIFE CAPITAL 
 
 

Type levensverzekering - Nominatieve levensverzekering van tak 21 met flexibele premie en gegarandeerd kapitaal en interestvoet. 
Dekkingen - Hoofddekkingen (leven en overlijden): kapitaal en gekapitaliseerde interesten gegarandeerd (onder 

voorbehoud van de kosten en eventuele vergoedingen) 
- Bijkomende optionele dekkingen overlijden (uitsluitend bij het onderschrijven): Formule Plus 10 of 

Formule Security. 
- Formule Plus 10: Een overlijdenskapitaal te verzekeren dat overeenstemt met 110 % van de waarde van het 

contract (met max. 75.000 EUR). 
- Formule Security: Een overlijdenskapitaal te verzekeren van minimaal 2.500 EUR tot maximaal 75.000 

EUR.  
Doelgroep - Natuurlijke personen die hun geld wensen te beleggen in alle veiligheid. 
Rendement :  
- gegarandeerde interestvoet - Toegepaste jaarinterest : 3,75 %.  

- Die interestvoet is gewaarborgd per gestorte netto premie tot de eerste dinsdag volgend op de 31ste/12 van 
het 8ste kalenderjaar na het jaar van de betaling. 

- Vervolgens, na afloop van elk van die perioden, wordt de gegarandeerde interestvoet bepaald, afhankelijk 
van de marktomstandigheden die op dat ogenblik gelden, en volgens hetzelfde systeem gewaarborgd. 

-  De interestvoet is niet gewaarborgd voor toekomstige stortingen. 
-  De stortingen leveren intrest op vanaf de dinsdag volgend op de dag van ontvangst van de storting op de 

door de Maatschappij  opgegeven bankrekening ofwel acht bankwerkdagen later. 
 

- winstdeelneming -  Door de verzekeringsmaatschappij kan eventueel een W.D. toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd 
maar hangt af van de resultaten van de maatschappij. Ze wordt toegevoegd aan de verworven reserve.  

- Door de verzekeringsmaatschappij kan het jaar van de storting van de premie eventueel een bijkomende 
conjuncturele winstdeelname worden toegekend. Ze is niet gegarandeerd en hangt af van de resultaten van 
de maatschappij. Ze wordt toegevoegd aan de verworven reserve.  

- Elk contract komt in aanmerking voor winstdeelname zonder dat een minimumbedrag vereist is voor de 
premie of de verworven reserve. 

- De winstdeelname wordt berekend op basis van de verworven reserve op de 31ste december van het vorige 
kalenderjaar. Ze wordt toegekend aan de contracten in voege op 31 december van het betrokken 
kalenderjaar en is verworven op de 1ste januari daaropvolgend.  

- De winstdeelname wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering 
van Dexia Verzekeringen N.V. 

Rendement in het verleden  - Totale jaaropbrengst toegepast op de netto storting (WD inbegrepen): 5,00 % (2002), 4,45 % (2003), 4,00 
% + 0,25 % conjunctureel (2004), 3,85 % + 0,40 % conjunctureel (2005), 3,90 % + 0,40 % conjunctureel 
(2006 – onder voorbehoud van goedkeuring door de Algem.Vergadering) 

- Het rendement van Dexia Life Capital is samengesteld uit de gegarandeerde interestvoet, een eventuele 
winstdeelname en een eventuele bijkomende conjuncturele winstdeelname. 

- Kapitalisering onder de vorm van samengestelde interesten. 
- Het rendement uit het verleden vormt geen garantie voor de toekomst. 

Kosten   
- Instapkosten  - 2,30 % degressief, afhankelijk van de geïnvesteerde bedragen. 

- Er wordt rekening gehouden met de vorige stortingen om de instapkosten te bepalen die op de nieuwe 
premie zullen worden toegepast. 
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- Uitstapkosten - 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % van de theoretische afkoopwaarde, afhankelijk van het feit of de afkoop 

plaatsvindt tijdens het 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de jaar van het contract.  
- Geen kosten in geval van periodieke gedeeltelijke afkoop die beperkt is tot 20 % van het totaalbedrag van 

de gestorte premies. 
 

- Beheerskosten - Maandelijks 0,01 % van de verworven reserve. 
- Afkoop/overnamevergoeding - Een conjuncturele uitstapvergoeding kan aangerekend worden, overeenkomstig de bepalingen van het K.B. 

van 14/11/2003. 
Looptijd - Minimale looptijd van 8 jaar en 1 dag. 

- De overeenkomst neemt een einde in geval van volledige afkoop en in geval van overlijden van de 
verzekerde en kan geen aanvang nemen indien in de 12 maanden volgend op het onderschrijven ervan geen 
enkele premie gestort werd.  

Premie - Datum en bedragen zijn vrij, met een minimum van 100,00 EUR per premie of 25,00 EUR voor premies 
die gestort worden via een doorlopende opdracht. 

- Indien een Security-formule werd onderschreven, moet de eerste premie minstens 500,00 EUR bedragen. 
Fiscaliteit - Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. 

- Belasting van 1,1 % op de gestorte brutopremies (natuurlijke personen). 
- Roerende voorheffing van 15 % op de door de Maatschappij betaalde interesten (waarbij het belastbare 

minimum niet lager mag zijn dan de interestkapitalisering aan een jaarpercentage van 4,75 %, berekend op 
het totaalbedrag van de gestorte premies), in geval van leven in de acht jaar na de inwerkingtreding ten 
gevolge van een afkoop, behalve indien de garantie in geval van overlijden hoger is dan of gelijk aan 130 
% van de gestorte premies en de onderschrijver aangeduid is als verzekerde en begunstigde in geval van 
leven.  

- Elke bestaande of toekomstige belasting of taks die van toepassing is op de overeenkomst is ten laste van de 
onderschrijver of de begunstigde(n). Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale bepalingen, 
wettelijk en reglementair, van toepassing. 

- De bovenvermelde informatie wordt louter ter informatie verstrekt en onder voorbehoud van eventuele 
wijzigingen en/of interpretatie van de bestaande fiscale wet- en regelgeving. 

Akoop/overname   
- Gedeeltelijke 

afkoop/overname 
- De onderschrijver kan op ieder ogenblik zijn rechten op een gedeeltelijke afkoop laten gelden via een 

formulier, door hem gedateerd en ondertekend, dat aan het agentschap wordt bezorgd. 
- Indien de onderschrijver opteert voor een gedeeltelijke periodieke afkoop, dient zijn bedrag minimaal 

125,00 EUR te bedragen, ongeacht de gekozen periodiciteit. 
- De bedragen van een gedeeltelijke afkoop moeten verplicht op een bankrekening gestort worden. 
- De gedeeltelijke afkoop gebeurt tegen de waarde van de dinsdag, voorafgaand aan de dag van de betaling. 
- De waarde van de afkoop is gelijk aan het bedrag van de gedeeltelijke terugkoop verminderd met de 

eventuele uitstapkosten, gecorrigeerd door de conjuncturele uitstapvergoeding en verminderd met de 
geldende taksen en belastingen. 

- Een gedeeltelijke afkoop is maar toegelaten vanaf 1.250,00 EUR en uitsluitend indien de verworven 
reserve als gevolg van deze gedeeltelijke afkoop ten minste 25,00 EUR bedraagt. In geval van periodieke 
gedeeltelijke afkoop, zal maar worden betaald, indien de verworven reserve als gevolg van deze afkoop 
hoger blijft dan 125,00 EUR. Indien de Security-formule werd onderschreven, is de gedeeltelijke afkoop 
maar toegestaan indien de verworven reserve na de gedeeltelijke afkoop nog minimaal 500,00 EUR 
bedraagt. 

- De maatschappij betaalt prioritair de verworven reserve terug die het resultaat is van de oudste gestorte 
premies.  

- Volledige afkoop/overname - De onderschrijver kan op elk ogenblik de volledige afkoop vragen via een formulier dat door hem 
gedateerd en ondertekend wordt en ingediend in het agentschap.  

- De afkoop gebeurt tegen de waarde van de dinsdag voorafgaand aan de dag van de betaling. 
- De waarde van de volledige afkoop is gelijk aan de verworven reserve, verminderd met de uitstapkosten, 

gecorrigeerd door de conjuncturele uitstapvergoeding en verminderd met de taksen en belastingen geldend 
op het moment van de afkoop. 

Informatie - De onderschrijver krijgt één keer per jaar een jaarafschrift met een overzicht van de toestand van zijn 
contract dat de gestorte premies vermeldt en de interesten van de betreffende jaren, met inbegrip van de 
eventuele winstdeelname, en het totaal van de verworven reserve op 31/12 van het betreffende jaar. 
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