KeyPension Blue
Type levensverzekering



Waarborgen




Doelgroep

Levensverzekering met een door NN gegarandeerd rendement
(tak 21).
Bij leven: op einddatum van de verzekering wordt de waarde van het
contract uitgekeerd. De waarde van het contract wordt gevormd door
het totaal van de toekenningen verhoogd met de op het ogenblik van
de toekenning toepasselijke basisrentes en de eventuele winstdeling
en verminderd met de eventuele onttrekkingen
Bij overlijden wordt de waarde van het contract uitbetaald.



Cliënten van Keytrade Bank vanaf 18 jaar en jonger dan 65 jaar die in
alle veiligheid een extralegaal pensioen wensen samen te stellen met
garantie op de nettowaarde van de geïnvesteerde premies en daarbij
optimaal gebruik willen maken van het ﬁscaal voordeel van het
pensioensparen.



Gewaarborgde interestvoet van 0%: op elk ogenblik is men verzekerd
van een prestatie die minstens gelijk is aan de betaalde premies (na
inhouding van de kosten).
De intrestvoet wordt per storting gewaarborgd gedurende de
volledige looptijd van het contract.
De gewaarborgde interestvoet wordt toegepast op de netto premie,
verminderd met de kosten.
Voor toekomstige stortingen is de gewaarborgde interestvoet deze
die van toepassing is op het tijdstip van de storting.
De kapitalisatie van een storting begint vanaf de registratie van de
storting op het contract

Rendement
-

Gewaarborgde
interestvoet






-

Winstdeling
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In functie van zijn resultaten kan de maatschappij eventueel een
discretionaire winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig
het winstdelingplan, neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) en na goedkeuring door de algemene
vergadering. De winstdeling wordt toegekend aan de contracten in
voege op 31 december van het jaar en gestort op 1 januari van het
jaar dat volgt.
Voor contracten die op een andere datum dan 31 december aﬂopen,
wordt op de eindvervaldag van het contract met betrekking tot het
gedeeltelijke laatste jaar een winstdeling pro rata temporis
toegekend. Deze winstdeling wordt dan berekend tegen 80% van de
winstdelingsvoet die laatst door de algemene vergadering werd
goedgekeurd.
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Kosten:
- instapkosten





De winstdeling varieert overeenkomstig de resultaten van NN en de
ontwikkeling van de ﬁnanciële markt.
De toekenning van een winstdeling kan niet gewaarborgd worden voor
de toekomst.
Vaste instapkosten maatschappij: 1% op de premies.
Variabele instapkosten: geen.
Commissies: 0%

-

uitstapkosten

Bij een uitstap uit het contract wordt de volgende inhouding in aanmerking
genomen:
 Uitstap in één van de eerste 3 jaar na onderschrijving van het
contract: 1% met een minimuminhouding van 75 euro, toegepast op
de bruto-opname.
 Uitstap vanaf het vierde jaar na onderschrijving van het contract: 75
euro

-

Beheersvergoeding
die rechtstreeks op
het contract
worden
aangerekend

Op jaarbasis 0,1% van de reserve, maandelijks ingehouden

-

Kwitantiekosten

-

Afkoopvergoeding/ Geen, enkel de uitstapkosten zijn van toepassing
Opnamevergoeding

Looptijd









Premie
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€ 0,62 voor een domiciliëring
€ 1,86 voor een overschrijving

De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar en wordt vastgelegd bij het
onderschrijven van het contract.
Steeds rekening houden met de ﬁscale regelgeving betreffende duur,
leeftijd bij onderschrijving en eindleeftijd.
Maximale looptijd: tot 74 jaar (premiebetaling beperkt tot
pensioenleeftijd).
Gebeurtenissen die aanleiding geven tot uitkering van de waarde van
het contract zijn de opzegging van het contract door de
verzekeringnemer, de volledige afkoop, het overlijden van de
verzekerde of het bereiken van de einddatum van het contract
(einddatum vermeld in de bijzondere voorwaarden).
Flexibele periodieke premies met mogelijkheid tot bijkomende
stortingen.
Periodiciteit van premiebetaling: niet-bindende betalingsuitnodiging
per maand, trimester, semester of jaar, naar keuze van de
verzekeringnemer.
Domiciliëring verplicht voor maandelijkse premies.
Minimale storting:
o Maandelijkse premie: 50 euro.
o Driemaandelijkse premie: 100 euro.
o Zesmaandelijkse premie: 200 euro.
o Jaarlijkse premie: 250 euro.
Minimaal bedrag voor een bijkomende vrije storting (excl. taks): 35
euro.
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Fiscaliteit



Maximale storting: 960 euro op jaarbasis (aanslagjaar 2019 – wettelijk
vastgelegd en jaarlijks geïndexeerd bedrag)



Premies: Belastingvermindering van 30% op de stortingen
geplafonneerd op € 960 (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019).
Taksen op premies: geen.
Gedeeltelijke/volledige afkoop/opname: mogelijk op elk ogenblik
maar te vermijden vóór het bereiken van de leeftijd van 60 jaar gezien
de wet in bepaalde gevallen een ﬁscale sanctie voorziet onder de
vorm van een eenmalige inhouding van 33,31% op het deel van de
afgekochte waarde, na vermindering met de verworven winstdeling
die in elk geval onbelast blijft – deze inhouding wordt verhoogd met
de gemeentelijke opcentiemen.
Fiscaal regime voor de uitkering:
o Anticipatieve taks op de uitkering bij leven, op voorwaarde dat de
verzekerde en de begunstigde eenzelfde persoon is:
o Eenmalige inhouding van 8% op het gewaarborgde gedeelte
van de reserve op 60 jaar (bij onderschrijving van het contract
op 55-jarige leeftijd of later, gebeurt de eenmalige inhouding
10 jaar na onderschrijving of bij de afkoop indien deze vroeger
valt).
o Geen belasting op de winstdeling. o Uitkering bij overlijden:
In geval van overlijden: de fiscaliteit die geldt op het ogenblik van het
overlijden is van toepassing.








Afkoop/opname:

-

Gedeeltelijke
afkoop/opname

-

Volledige
afkoop/opname

Informatie
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Gezien de eventuele fiscale bestraffing wordt de afkoop afgeraden vóór de
leeftijd van 60 jaar.




Op elk ogenblik mogelijk.
Minimaal 250 euro.
Minimaal vereist restbedrag in het contract na gedeeltelijke afkoop:
75 euro

Op elk ogenblik mogelijk
Modaliteiten
 Via e-mail aan NN (client@nn.be).
 Voor het berekenen van de afkoopwaarde baseren wij ons op de
datum van uw e-mail aan NN.
 De afkoop gaat in op de datum van ondertekening van de
afkoopkwijting.
 NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten
door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB
onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.
Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.
 De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afzonderlijk
beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd
binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de
verzekeraar zal dit bijzonder vermogen bij voorrang worden
aangewend ter uitvoering van de verplichtingen van de verzekeraar
ten aanzien van de verzekeringnemers en/of begunstigden.
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Klachtenbehandeling
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Bij faillissement van de verzekeringsonderneming vallen de door de
verzekeringnemer uitgevoerde stortingen (verminderd met de
eventuele vervroegde opvragingen) verhoogd met de eventuele
winstdeelname en de reeds verworven intresten onder de Belgische
beschermingsregeling ten bedrage van € 100 000 per persoon en per
verzekeringsonderneming. NN Insurance Belgium nv is aangesloten bij
het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die
beschermingsregeling is te vinden op de website
www.bijzonderbeschermingsfonds.be.
 Het beleid van NN Insurance Belgium nv voor het beheer van
belangen-conflicten is beschikbaar op www.nn.be onder de rubriek
van de wettelijke documenten.
 Een keer per jaar verstrekt de maatschappij alle wettelijke informatie
aan de verzekeringnemer over de evolutie van het KeyPension Blue
contract.
 Deze Financiële infofiche wordt regelmatig geactualiseerd. De meest
recente versie kan steeds geraadplaagd worden op
www.keytradebank.be onder de rubriek van de wettelijke
documenten.
Klachtenbehandeling:
Eventuele klachten met betrekking tot NN contracten kunnen gericht
worden:
 aan NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel,
klachten@nn.be in eerste instantie;
 of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de
verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547
58 71, fax : +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman.as,
www.ombudsman.as, in laatste instantie.
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