KeyCapital Blue
Een spaarverzekering 100% online1

Veilig groeipotentieel voor uw geld
KeyCapital Blue is
een spaarverzekering
die een potentieel
rendement combineert
met veiligheid.

Veiligheid
KeyCapital Blue is een verzekering geﬁnancierd door unieke of periodieke
premies. De opgebouwde reserve (gestorte premies inclusief eventuele
winstdeelname2 en verminderd met de kosten3) wordt elk jaar beschermd.
Dit garandeert u volstrekte zekerheid. De jaarlijks eventuele toegekende
winstdeelnames2 zijn deﬁnitief verworven en brengen op hun beurt intresten
op, volgens het principe van kapitalisatie.

Bijkomende bescherming
Als u voor het einde van het contract overlijdt, keren wij de reserve aan uw
begunstigden uit. Optioneel kan een aanvullend overlijdensrisico worden
gedekt. In dat geval ontvangen uw begunstigden minstens 130% van de
gestorte premies4. Een risicopremie overlijden zal afgetrokken worden van de
reserve om die dekking te garanderen.

Uw voordelen?

+

100% garantie3

veilige investering
1 KeyCapital Blue is een niet-fiscale levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (Tak 21).
2 Ieder jaar kan de maatschappij naar eigen goeddunken, eventueel een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het plan dat werd neergelegd bij
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor zover het contract in voege was op 31 december van het jaar dat aan de toekenning voorafgaat.
Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een
winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.
3 Zie de beschrijving van de kosten op pagina 2.
4 Buiten taksen en premies en taksen op de aanvullende dekkingen.

Een interessante
opbrengst zonder uw
investering in gevaar
te brengen

Juridische vorm

Kosten

KeyCapital Blue is een niet-fiscale
levensverzekering van het type
Tak 21. De gewaarborgde intresvoet
bedraagt 0%5.

Instapkosten : geen

Toepasbaar recht
Belgische recht

Looptijd
Geen beperking
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V.U.: Christel Droogmans, Delta Lloyd Life NV, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel

Stortingen (exclusief
taks van 2%)

–	Eerste unieke storting:
min. € 2 500
–	Maximale inleg per storting :
€ 100 000
–	
Volgende
unieke
stortingen:
min. € 1 250
–	
Maandelijkse stortingen met
permanente opdracht: min. € 125

Beheersvergoeding : jaarlijks 0,1%,
toegepast en maandelijks achteraf
ingehouden op de reserve
Uitstapkosten :
–	Jaar 1: 3% (min. € 75)
–	Jaar 2: 2% (min. € 75)
–	Jaar 3: 1% (min. € 75)
–	Vanaf 4e jaar: € 75
–	
Elk jaar hebt u recht op gratis
opnames voor een bedrag van
max. 15% van de spaarreserve die
op het ogenblik van de opname
bestaat, rekening houdend met
alle opnames die hetzelfde kalenderjaar werden gedaan. Op dit
bedrag is er een roerende voorheffing van 27%6 verschuldigd
Afkoopvergoeding : geen

Fiscaliteit

1

 r is geen roerende voorhefﬁng
E
verschuldigd van 27% als
aan een van de onderstaande
voorwaarden is voldaan:

– o
 fwel een overlijdensdekking
van minstens 130% van de
gestorte premies (exclusief
taks), en de verzekeringsnemer,
de verzekerde en de begunstigde
bij leven zijn één en dezelfde
natuurlijke persoon
– o
 fwel een totale looptijd van het
contract langer dan 8 jaar en
een maand, zonder opnames in
de eerste 8 jaar, en de verzekeringsnemer is een natuurlijke
persoon

2

 r is een taks op de verzekeE
ringsverrichtingen van 2%
verschuldigd op elke gestorte
premie (of 4,4% als de verzekeringsnemer een rechtpersoon is)

Meer info over KeyCapital Blue ?
Bekijk de financiële infofiche op www.keytradebank.com
Alvorens in te tekenen op ons product KeyCapital Blue, raden wij u ten zeerste
aan om de financiële infofiche te raadplegen. Zo neemt u kennis van alle
kenmerken van het product en beslist u met kennis van zaken.
5 Gewaarborgde intrestvoet op 1/01/2016. De intrestvoet is niet gewaarborgd voor toekomstige stortingen. De gewaarborgde intrestvoet wordt
toegepast op de in het fonds belegde nettostortingen. De gewaarborgde intrestvoet is deze die van toepassing is op het tijdstip van de storting.
6 Voor meer informatie m.b.t. de bescherming van de roerende voorheffing: zie financiële informatie fiche.
Elke eventuele klacht kan worden gericht aan:
- Delta Lloyd Life, Dienst Quality Team, Fonsnylaan, 38 te 1060 Brussel, klachten@deltalloydlife.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(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie.
Delta Lloyd Life nv, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) en het FSMA (Congresstraat 12-14,
1000 Brussel) onder het codenummer 167 voor de Takken leven 21, 22, 23 en 27, de Tak 26 kapitalisatie en de verzekeringstakken verbonden
aan de niet-levenactiviteiten, uitgezonderd bijstand (KB 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - BS 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88- 7.5.93 - 10.8.03),
met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België – BTW BE 0403 280 171- RPR Brussel- Bankrekening : 646-0302680-54 - IBAN
BE42 6460 3026 8054 – BIC BNAGBEBB.

