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Bij het afsluiten van uw contract 

• Premie:  
Minimum 15.000 EUR – maximum 750.000 EUR. 

• Kosten:  
▪ 50 EUR* administratieve kost. 

▪ Maximum 3,00% instapkosten voor de makelaar. 

• Fiscaliteit:  
2,00% op de premies indien de verzekeringnemer een natuurlijke persoon is of 4,40% indien deze een 

rechtspersoon is. 

Gedurende de looptijd van uw contract 

• Bijstorting:  
Minimum 5.000 EUR – maximum 750.000 EUR. 

• Kosten bijstorting:  
▪ 50 EUR* administratieve kost. 

▪ Maximum 3,00% instapkosten voor de makelaar. 

• Gedeeltelijke Afkoop: 
Minimum afkoopbedrag van 2.500 EUR zolang minimum 15.000 EUR overblijft op het contract, waarvan 

minimaal 2.500 EUR per beleggingsvorm. 

• Gedeeltelijke Afkoopkosten: 
Kosteloos afkopen is mogelijk 1 keer per 12 maanden indien het een bedrag van maximum 50.000 EUR betreft 

en dit bedrag maximaal 8% bedraagt van de reserve. 

Eerste 8 jaar na het storten van de betreffende premie 

▪ Degressieve kost van 3 tot 5% tijdens de eerste 5 jaar. Na elke periode van 12 maanden daalt de kost met 

0,60 tot 1%.  

▪ Altijd een minimum van 75 EUR*. 

▪ Tak 21: Mogelijk een financiële afkoopvergoeding. (Zie Essentiële-informatiedocument). 

▪ Tak 23: Binnen de 60 maanden na de premiestorting worden de geprefinancierde oprichtingskosten 

ingehouden op het afkoopbedrag. (Zie Essentiële-informatiedocument). 

Vanaf 8 jaar na het storten van de betreffende premie 
▪ Geen kosten. 

• Overdrachten:  
Overdrachten tussen beleggingsvormen zijn mogelijk indien er per beleggingsvorm 2.500 EUR overblijft. 

• Overdrachtskosten:  
▪ 1 keer per jaar geen overdrachtskosten. 

▪ Vanaf de 2de keer: 0,50% van de overgedragen reserve voor een minimum van 75 EUR*. 

▪ Tak 21 → Tak 23: Tijdens de eerste 8 jaar een eventuele financiële afkoopvergoeding. 

▪ Tak 23 → Tak 21: Binnen de 60 maanden na de premiestorting worden de geprefinancierde 

oprichtingskosten ingehouden op het afkoopbedrag. 

• Fiscaliteit:  

Tak 21 

▪ 30% roerende voorheffing op een fictieve rente van 4,75% per jaar tijdens de eerste 8 jaar van het 

contract (bij afkoop en overdracht Tak 21 → Tak 23). Na 8 jaar en 1 dag is er geen roerende 

voorheffing. 

Bij het beëindigen van uw contract 

• Bij leven: 

Eerste 8 jaar na het storten van de betreffende premie 

▪ Degressieve kost van 3 tot 5%: tijdens de eerste 5 jaar. Na elke periode van 12 maanden daalt de kost 

met 0,60 tot 1%.  

▪ Tak 21: Mogelijk een financiële afkoopvergoeding. 

▪ Tak 23: Binnen de 60 maanden na de premiestorting worden de geprefinancierde oprichtingskosten 

ingehouden op het afkoopbedrag. 

Vanaf 8 jaar na het storten van de betreffende premie 

▪ Geen kosten. 

Vanaf 8 jaar en 1 dag na afsluiten contract 
▪ Tak 21: Geen roerende voorheffing. 

• Bij overlijden: 
▪ Geen kosten. 

▪ Geen roerende voorheffing. 

▪ Binnen de 60 maanden na de premiestorting worden de geprefinancierde oprichtingskosten ingehouden 

op de uitgekeerde reserve.  

    * Alle vaste kosten worden geïndexeerd. 


