
ING Optima Invest 1 

Type levensverzekering Levensverzekering met kapitaalgarantie (tak 21).

Waarborgen • De verzekerde is in leven op de einddatum van het contract: de 
begunstigde(n) ontvangt (ontvangen) het kapitaal verhoogd met de 
verworven winstdeelname.

• De verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract: de 
begunstigde(n) ontvangt (ontvangen) het kapitaal verhoogd met de 
verworven winstdeelname.

Doelgroep ING Optima Invest richt zich tot iedereen die op middellange of lange 
termijn wil beleggen om op de einddatum van het contract een kapitaal te 
verwerven.

Rendement: 
• Gewaarborgde intrestvoet

• Winstdeelname

Geen gewaarborgde rentevoet.

De winstdeelname geldt als jaarlijks rendement.

Ze bestaat uit twee delen.
Het eerste deel bestaat uit een basiswinstdeelname. Ze wordt toegekend op 
het bedrag van de reserve op 31/12 van het betrokken jaar.
Het tweede deel bestaat uit een conjuncturele winstdeelname. Ze wordt 
toegekend op de toename van de reserve van het betrokken jaar. Die toename 
wordt gevormd door de eventuele basiswinstdeelname toegekend voor het 
betrokken jaar. In het eerste jaar van de intekening geeft de gestorte netto-
premie ook recht op de conjuncturele winstdeelname.

In het eerste jaar van het contract stemt het globale rendement overeen 
met de som van de winstdeelnames. 

Ieder jaar bepaalt ING Life Belgium het percentage van de winstdeelnames 
overeenkomstig het plan van toekenning van de winsten.

Het bedrag van de winstdeelnames varieert van jaar tot jaar en is niet 
gewaarborgd.
De winstdeelnames worden bepaald in functie van de resultaten van ING 
Life Belgium.

De toegekende winstdeelnames worden toegevoegd aan de reserve.

Rendement uit het verleden Het product werd gelanceerd op 04/09/2006. 

Het globale rendement voor 2006 bedraagt 6,5%*. Voor alle contracten 
gesloten in 2006 geldt dat globale rendement.

Het rendement bestaat uit een basiswinstdeelname van 4,8%* en een 
conjuncturele winstdeelname van 1,70%*.

2006   Basis WD Conj. WD 
  0% 4,80%*  1,70%*  4,80%* + conj. WD 
      op de jaarlijkse groei 

Voor de contracten gesloten in 2006 wordt dat globale rendement 
bepaald door de basiswinstdeelname + de conjuncturele winstdeelname, 
hetzij: 6,50%*.

De rendementen uit het verleden vormen geen waarborg voor de toekomst.

*Onder voorbehoud van aanvaarding door de Algemene Vergadering.

1  Deze informatiefiche beschrijft de modaliteiten van het product van toepassing vanaf 01/01/2007.



Kosten: 

•  Instapkosten 2,9%

•  Uitstapkosten • 1ste jaar: 3 % op de afgekochte reserve,
• 2de jaar: 2 % op de afgekochte reserve, 
• 3de jaar: 1 % op de afgekochte reserve, 
• vervolgens: 0%,
• een forfaitair bedrag van 75 euro geïndexeerd op basis van 

de gezondheidsindex van de consumptieprijzen.

•  Beheerskosten die 
rechtstreeks op het contract 
worden aangerekend

Geen

•  Afkoopvergoeding/
opnamevergoeding

Bovenop de afkoopkosten kan eventueel een afkoopvergoeding (MAV = 
Market Adjusted Value) worden aangerekend. De gecorrigeerde theoretische 
afkoopwaarde is de theoretische afkoopwaarde gecorrigeerd op basis van 
de evolutie van de marktrente. Deze waarde wordt bepaald op grond van 
de marktwaarde van het afgekochte bedrag van de reserve op het ogen-
blik van de opvraging, rekening houdend met de dan geldende offi ciële 
rente van de lineaire obligaties (= OLO-rente) en de resterende duur van de 
garantieperiode.

Voorbeeld van MAV-berekening 
- Veronderstel OLO op 8 jaar op moment 0 (dus bij de start van de garantie-

periode) = 5% 
- Veronderstel een afkoop na 5 jaar (terwijl het contract nog 3 jaar loopt), 

op dat moment bedraagt de reserve van het contract 10.000 euro 
- Veronderstel OLO op 3 jaar op het ogenblik van de afkoop = 6%
 MAV = reserve × factor 
 = 10.000 × (1,05)^3/ (1,06)^3 
 = 10.000 × 0,97 
 = 9.700 euro

De belegger zal in plaats van 10.000 euro een afkoopwaarde van 9.700 euro 
ontvangen.

Opmerking: Deze correctie geldt alleen als de OLO-rente op het ogenblik 
van de afkoop hoger is dan de OLO-rente bij de sluiting van het contract. 
In het tegengestelde geval ontvangt de belegger de gevraagde 10.000 euro.

Looptijd • Het contract heeft een looptijd van 8 jaar en 1 dag.
• Het contract loopt automatisch af bij het overlijden van de verzekerde.
• Het contract gaat in op de aanvangsdatum vermeld in de bijzondere voor-

waarden, maar nooit voordat ING Life Belgium het bedrag van de premie 
ontvangen heeft.

Premie • Koopsomcontract
• Minimumpremie van 2.500 euro
• Geen bijkomende stortingen mogelijk

Fiscaliteit Op basis van de huidige wetgeving zijn de volgende regels van toepassing:
• Belasting van 1,1% op het bedrag van de premie bij de storting.
• Vrijstelling van roerende voorheffi ng op de einddatum (na 8 jaar en 1 dag).
• De (volledige of gedeeltelijke) afkoop voor de einddatum is onderworpen 

aan roerende voorheffi ng. Die bedraagt momenteel 15% op basis van een 
jaarlijks rendement dat forfaitair is vastgelegd op 4,75%.

• Geen fi scale aftrek mogelijk.



Verzekeraar
ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de CBFA onder het codenummer 2550. 
Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel – RPR Brussel 0890.270.057. 
Tel. +32 2 738 56 66 – info-insurance@ing.be – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – Rekening: 310-0762742-20 (IBAN: BE28 3100 7627 4220).

Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de CBFA onder het codenummer 12381A. 
Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393.
Tel. + 32 2 547 21 11 - info@ing.be - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - Rekening: 310-9156027-89 (IBAN: BE45 3109 1560 2789).
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Afkoop/opname:

•  Gedeeltelijke afkoop/opname • Gedeeltelijke afkopen zijn toegelaten. De verzekeringnemer vraagt 
minimaal 1.250 euro met behoud van een minimale reserve van 1.250 
euro in het contract. Als het saldo van de reserve na een afkoop kleiner is 
dan 1.250 euro wordt het contract automatisch stopgezet en wordt zijn 
afkoopwaarde verrekend rekening houdend met eventueel verschuldigde 
afkoopkosten (cf. rubriek uitstapkosten/afkoopvergoeding).

• De verzekeringnemer kan elk jaar een bedrag afkopen zonder kosten of 
vergoeding:
• in 1 jaar kan (kunnen) die afkoop (afkopen) maximaal 15% bedragen 

van de reserve op 31/12 van het voorgaande kalenderjaar. Die 15% kan 
worden bereikt door een of meer afkopen gedurende hetzelfde kalender-
jaar. Als er geen reserve aanwezig is op 31/12 van het voorgaande 
kalenderjaar, bedraagt de afkoop zonder kosten of vergoeding 15% 
van de nettopremie op het ogenblik van de inschrijving na aftrek van 
de eventuele kosten en fi scale en/of sociale lasten.

• de reserve van het contract is gelijk aan het totale netto belegde bedrag 
verhoogd met de toegekende winstdeelname, na aftrek van de afgekochte 
bedragen. 

• als het geheel van de afkopen die in de loop van een kalenderjaar 
worden verricht 15% overschrijdt,  worden kosten aangerekend voor 
het gedeelte boven 15% (cf. uitstapkosten/afkoopvergoeding).

Moet gebeuren via een schriftelijke aanvraag.

•  Volledige afkoop/opname De totale afkoop is op elk moment mogelijk en moet gebeuren via een 
schriftelijke aanvraag.
De volledige afkoop maakt een einde aan het contract.

Informatie Eenmaal per jaar ontvangt de verzekeringnemer gedetailleerde informatie 
over zijn contract, met onder meer de volgende gegevens: reserve van het 
contract, eventuele gedeeltelijke afkopen, winstdeelname over het betrokken 
boekjaar.


