Deze ‘financiële infofiche levensverzekering’ beschrijft de productmodaliteiten
die van toepassing zijn vanaf 28/06/2022

Life@Ease
van Securex Leven
Pensioensparen en Langetermijnsparen
Type levensverzekering

Individuele levensverzekering, onderworpen aan het Belgisch recht, met een
door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21).

Waarborgen

Hoofdwaarborg:
Bij leven
Tak 21
Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde
premies aan de op dat moment geldende gewaarborgde intrestvoet
aangevuld met de eventuele winstdeling.
Bij overlijden
Standaard:
Bij overlijden voor de voorziene einddatum wordt de beschikbare reserve
uitbetaald.
Optioneel:
Bij overlijden kan een bijkomende overlijdensdekking worden afgesloten:
- minimaal kapitaal overlijden
- bijkomend kapitaal overlijden.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de uitsluitingen met betrekking tot
de hoofdwaarborg:
- zelfmoord tijdens het eerste jaar na het begin van de dekkingsperiode of
na de wederinwerkingstelling van de betreffende dekking; dezelfde
termijn van 1 jaar geldt bij om het even welke verhoging van het nominaal
verzekerd bedrag van de dekkingen, met betrekking tot die verhoging en
te rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan;
- de tenuitvoerlegging van een rechterlijke veroordeling tot de doodstraf;
- een opzettelijk door de verzekerde als dader of mededader gepleegd(e)
misdaad of wanbedrijf.
Voor meer informatie, raadpleeg de algemene en bijzondere voorwaarden.
Aanvullende waarborgen (optioneel):
Bij ongeval
- overlijdenskapitaal bij ongeval (indien de verzekerde overlijdt binnen
de 180 dagen na en als rechtstreeks gevolg van een ongeval).
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Bij arbeidsongeschiktheid
- premievrijstelling
- vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid
- overbruggingsrente bij arbeidsongeschiktheid.

Doelgroep

Deze verzekering richt zich tot zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, helper
of meewerkende echtgeno(o)t(e), en zorgverstrekkers aangesloten bij de
RIZIV-conventie) die in alle veiligheid willen sparen met als doel een
(bijkomend) pensioenkapitaal te willen opbouwen en/of zich te verzekeren
tegen risico’s overlijden, arbeidsongeschiktheid of ongevallen, en zo te
genieten van de fiscale stimuli door de overheden geboden.

Rendement
- Gewaarborgde
intrestvoet

▪

Gewaarborgde intrestvoet tot 31/12

De intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling
blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.
Deze intrestvoet bedraagt momenteel 0,85% en wordt toegepast na aftrek
van eventuele taksen en instapkosten.
Uiterlijk op 31/12 wordt de intrestvoet voor het volgende jaar bepaald die van
toepassing is op de verworven reserve en toekomstige premiebetalingen.
---

- Winstdeelname

De eventuele winstdeling wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het
bedrijfsresultaat van Securex Leven. De verzekeraar is noch wettelijk, noch
contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling. Het recht op winstdeling
hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar
(goedkeuring van de winstdeling door de Algemene
aandeelhoudersvergadering van Securex Leven).
De gewaarborgde intrestvoet en de winstdeling vormen samen het globale
jaarrendement. De winstdeling geniet de gewaarborgde intrestvoet die bij
toekenning van kracht is en is vanaf dan verworven.
De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Rendement uit het verleden

In de vorige jaren werden aan de contracten Life@Ease volgende
rendementen toegekend (gewaarborgde intrestvoet + winstdeling):
2016: 2,15% (1,50% + 0,65%)
2017: 2,15% (1,15% + 1,00%)
2018: 2,00% (0,80% + 1,20%)
2019: 2,10% (1,15% + 0,95%)
2020: 1,75% (1,15% + 0,60%)
2021: 2,00% (0,85% + 1,15%)
Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt
een aan samengestelde intrest.
De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
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Kosten
Instapkosten

Maximum 4% op elke premie tot een bedrag van € 10.000, waarvan 1% voor
Securex Leven en maximum 3% als vergoeding voor de
verzekeringstussenpersoon.
Maximum 3,5% voor het gedeelte van de premie hoger dan € 10.000,
waarvan 0,5% voor Securex Leven en maximum 3% als vergoeding voor de
verzekeringstussenpersoon.
De drempel van € 10.000 geldt per fiscaal-juridisch product.
Maximum 16% van de premie voor de aanvullende waarborgen, waarvan 1%
voor Securex Leven en maximum 15% voor de verzekeringstussenpersoon.
---

Uitstapkosten

De vervroegde opname van de reserves is onderhevig aan eventuele fiscale
penalisaties.
De afkoopvergoeding bedraagt 5% van de afgekochte reserve met een
minimum van € 75 (te indexeren). Dit percentage vermindert met 1% per jaar
gedurende de laatste 5 jaar van de overeenkomst.
Er is geen vergoeding van toepassing op einddatum of bij uitbetaling naar
aanleiding van overlijden van de verzekerde.
---

Beheerskosten die
rechtstreeks op het contract
worden aangerekend

0,25% per jaar op de reserve*, via maandelijkse aanrekeningen
met een minimum van € 2 per maand (€ 24 per jaar)
en een maximum van € 6 per maand (€ 72 per jaar) (te indexeren).

-

--Afkoopvergoeding/
opnamevergoeding

Looptijd

Zie ‘uitstapkosten’ hierboven.

Minimumlooptijd: 10 jaar.
Begindatum: De overeenkomst treedt in werking op de in het Persoonlijk
Certificaat vermelde datum. Dit is ten vroegste op de betaaldatum van de
eerste premiebetaling.
Einddatum: De overeenkomst eindigt op de in het Persoonlijk Certificaat
vermelde datum. Dit is ten vroegste de eerste van de maand volgend op de
65e verjaardag van de verzekerde.
De overeenkomst eindigt in geval van volledige afkoop en bij overlijden van
de verzekerde.
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Premie

Langetermijnsparen:
Maximale jaarpremie 2022: € 2.350,00 (inclusief taksen)
(in maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse schijven)
Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast aan
de persoonlijke situatie van de klant, te kennen
(insurance.agent@securex.be).
Pensioensparen:
▪ klassiek
Maximale jaarpremie 2022: € 990,00.
(in maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse schijven)
▪ verhoogd
Maximale jaarpremie 2022: € 1.270,00.
(in maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse schijven)
Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast aan
de persoonlijke situatie van de klant, te kennen
(insurance.agent@securex.be).

Fiscaliteit

Langetermijnsparen:
Premietaks
Er is een taks van 2% verschuldigd op de premie voor de hoofdwaarborg.
Op de premie voor de aanvullende waarborg overlijden na ongeval
onderschreven in het kader van Langetermijnsparen, bedraagt de premietaks
2%.
Op de premie voor de aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid
onderschreven in het kader van Langetermijnsparen, bedraagt de premietaks
2%.
Winstdelingstaks
9,25%
Belastingvoordeel op de betaalde premies
Belastingvermindering via personenbelasting: 30%.
Afkoop
Bij Langetermijnsparen kan er op elk moment afgekocht worden, maar met
een fiscale boete die kan oplopen tot meer dan 33%.
Belasting op pensioen- of overlijdenskapitaal
10% anticipatieve heffing op 60 jaar. De belasting is bevrijdend.
Winstdeling wordt niet belast bij uitkering.
Successierechten op het overlijdenskapitaal.
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Pensioensparen:
Premietaks
Er is geen taks verschuldigd op de premie voor de hoofdwaarborg.
Op de premie voor de aanvullende waarborg overlijden na ongeval
onderschreven in het kader van Pensioensparen, bedraagt de premietaks
0%.
Op de premie voor de aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid
onderschreven in het kader van Pensioensparen, bedraagt de premietaks
0%.
Winstdelingstaks
Geen
Belastingvoordeel op de betaalde premies
▪ klassiek
Belastingvermindering via personenbelasting: 30%
▪ verhoogd
Belastingvermindering via personenbelasting: 25%
Afkoop
Bij Pensioensparen kan er op elk moment afgekocht worden, maar met een
fiscale boete die kan oplopen tot meer dan 33%.
Belasting op pensioen- of overlijdenskapitaal
8% anticipatieve heffing op 60 jaar. De belasting is bevrijdend.
Winstdeling wordt niet belast bij uitkering.
Successierechten op het overlijdenskapitaal.

Afkoop

De verzekeringsnemer kan steeds de gedeeltelijke of volledige afkoop van de
beschikbare reserve vragen. De afkoopvergoeding en fiscale penalisaties,
zoals hierboven vermeld, zijn van toepassing.
De aanvraag moet steeds gebeuren door middel van een gedateerd en
ondertekend schrijven (via brief of mail) vergezeld van een kopie (recto
verso) van de identiteitskaart en het akkoord van de eventuele aanvaardende
begunstigde(n).

Informatie

•
•
•
•

Een offerte kan worden aangevraagd om de exacte premie, aangepast
aan de persoonlijke situatie van de klant, te kennen
(insurance.agent@securex.be).
De Financiële informatiefiche bevat een overzicht van alle kenmerken
van Life@Ease-Pensioensparen en Langetermijnsparen.
De Algemene Voorwaarden omschrijven het algemeen juridisch kader
van Life@Ease.
Het Beheersreglement tak 21 bevat een overzicht van de
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beleggingsvormen en beleggingsregels.

We adviseren u om deze documenten door te nemen vooraleer u in
Life@Ease investeert. Deze documenten zijn kosteloos beschikbaar op
www.securex.be/lifeatease.
De verzekeringnemer ontvangt elk jaar een overzicht van de stand van zijn
overeenkomst, rekening houdende met de gewaarborgde intrestvoet en de
eventuele winstdeling, én een overzicht van de bewegingen, het rendement
en een overzicht per fonds van het aantal eenheden in de overeenkomst.
Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in
België valt de eventuele afkoopwaarde van de overeenkomst (voor
Pensioensparen en Langetermijnsparen in tak 21) onder de Belgische
beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 euro per persoon en per
verzekeringsonderneming. Securex Leven is aangesloten bij het wettelijk
verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling
is te vinden op de website https://garantiefonds.belgium.be/nl.
Klachtenbehandeling

We engageren ons om u steeds bij te staan. Elke klacht in verband met uw
Life@Ease kan u richten aan Securex Leven VOV – Klachtendienst, SintMichielswarande 30, 1040 Brussel of via mail aan
claims.insurance@securex.be en in tweede instantie aan De Ombudsman
van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000
Brussel, fax 02.547.59.75, info@ombudsman.as.

* Deze beheerskost wordt proportioneel berekend en afgehouden, nl. op basis van de hoogte van de reserve binnen de Pensioensparen-/
Langetermijnsparen-rekening t.o.v. het geheel van de tak 21-reserves van alle rekeningen (fiscaal-juridische producten) binnen Life@Ease.
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