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Inleiding

“Terug leven”

Waarom breidt Fidea haar productaanbod uit met Leven?

• Fidea wil als multibranche verzekeraar aanwezig zijn op de markt.
• Geloof in groeimogelijkheden op lange termijn.
• Betere spreiding van verzekeringstechnische- en financiële risico’s.
Waarom zouden cliënten, ondanks de aanhoudende lage rentes, kiezen voor een levensverzekering?

• De vergrijzende maatschappij en groeiende pensioenproblematiek doen de nood aan aanvullende pensioenopbouw
toenemen.
• De producten zijn een mix van tak 21 en tak 23 waarbij de cliënt zijn beleggingsmix kan bijsturen in functie van de
marktomstandigheden en zijn risicobereidheid.
• De producten bevatten fiscale stimuli.
Waarom gaat Fidea, gegeven de huidige marktomstandigheden, tegen de stroom in met de lancering van de nieuwe producten?

• In tegenstelling tot andere spelers op de Belgische markt heeft Fidea slechts een beperkte klassieke portefeuille met
historische hoge rendementen.
• Fidea heeft een grote buffer “knipperlichtreserve”.
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“Terug leven” (2)

Is Fidea klaar om opnieuw cliënten en bemiddelaars te bedienen?

• Het dagdagelijkse beheer op de bestaande portefeuille Leven in run-off is blijven doorlopen.
• De interne kennis en kunde is aanwezig gebleven binnen het team Leven.
• Fiona@Broker als front office systeem voor zowel Leven als Niet Leven is uniek en zorgt samen met het Fiona back
office systeem voor een hoge graad van herkenbaarheid voor de bemiddelaars.
Welke marktsegmenten wil Fidea benaderen?

• Individuele spaarders en beleggers in het segment van de particulieren en zelfstandigen.
• Geen employee benefits.
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“Terug leven” (3)

Welke producten zal Fidea op de markt brengen?

•
•
•
•
•
•

Aanbod van fiscale- en niet-fiscale producten.
Producten en benamingen liggen in de lijn van het vroegere aanbod.
Dyna-Safe Plan (Beleggingsverzekering).
Flexibel Saving Plan (Fiscaal- en Niet-fiscaal sparen).
Flexibel VAP Saving Plan (Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen).
Flexibel IPT Saving Plan (Individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders).

Welke vernieuwende kenmerken bevatten deze producten?

• Combinatie van tak 21 en tak 23 mogelijk binnen één contract.
• Financiële opties om risico’s te beperken.
• Aanvullende waarborgen overlijden en/of ongevallen.
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Commerciële lancering – voorziene lanceringsdata

①
1 januari 2017

②
maart 2017

③
mei 2017

①

Back Office: Go Live Dyna-Safe Plan, Flexibel Saving Plan, Flexibel VAP Saving Plan & Flexibel IPT Saving Plan.
Front Office: Go Live Dyna-Safe Plan & Flexibel Saving Plan.

②

Front Office: Go Live Flexibel VAP Saving Plan & Flexibel IPT Saving Plan.

③

Front Office: MiFID & 80%-regel beschikbaar.
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Fiona@Broker
Startscherm

De schermen voorgesteld in de volgende slides zijn van toepassing voor het product “Dyna-Safe Plan”.
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Fiona@Broker
Tariefinformatie
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Fiona@Broker

Tariefinformatie - Verzekeringnemer
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Fiona@Broker

Tariefinformatie- Verzekerde
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Fiona@Broker
Simulatie
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Fiona@Broker

Simulatie - Prognosis
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Fiona@Broker
Simulatie (2)

Financiële opties

16

Fiona@Broker
Simulatie (3)

17

Fiona@Broker
Contract info
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Fiona@Broker
Contract info (2)
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Fiona@Broker

Contract info - Clausules
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Fiona@Broker

Contract info – Anti-witwaspraktijk
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Fiona@Broker

Contract info – Medische acceptatie
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Fiona@Broker
Documenten
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Fiona@Broker

Medische acceptatie
Indien de cliënt een aanvullende waarborg overlijden wil onderschrijven zal, als
onderdeel van het Front Office proces, dienen te worden bepaald of medische
acceptatie noodzakelijk is.
Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen 3 mogelijke situaties:
•

•

•

Het risicokapitaal is ≤ €15 000. In dit geval is er geen verdere medische acceptatie
nodig.
Beperkte medische acceptatie is nodig indien het risicokapitaal ligt tussen €15 000
en €Y. Y is hierbij afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.
Y = €175 000 als leeftijd verzekerde ≤ 45 jaar
Y = €100 000 als leeftijd verzekerde > 45 jaar en ≤ 55 jaar
Y = €50 000 als leeftijd verzekerde > 55 jaar en ≤ 70 jaar
De cliënt dient de Gezondheidsverklaring in te vullen om te bepalen of verdere
medische acceptatie noodzakelijk is. Indien de cliënt niet in staat is om alle medische
vragen met “Nee” te beantwoorden is verder onderzoek door de Back Office vereist.
De cliënt zal dan tevens de uitgebreide medische vragenlijst dienen in te vullen.
Het risicokapitaal is groter dan Y. De cliënt zal automatisch worden afgeleid naar de
Back Office voor een uitgebreide medische acceptatie. Ook in dit geval dient de
cliënt de uitgebreide medische vragenlijst in te vullen.

Medical Underwriting
Gezondheidsverklaring
Lijdt u momenteel aan een medische aandoening of bent u in medische behandeling?

Yes

No

Bent u momenteel volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Yes

No

Hebt u de laatste 5 jaar aan een medische of psychische aandoening geleden?

Yes

No

Hebt u de laatste 5 jaar langer dan 1,5 maand aan één stuk geneesmiddelen ingenomen
op voorschrift van een geneesheer?

Yes

No

Hebt u de laatste 5 jaar een heelkundige ingreep ondergaan of werd u voor onderzoeken
of observatie opgenomen in een ziekenhuis?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

(U moet geen rekening houden met het wegnemen van amandelen,neuspoliepen,blinde
darm,ingrepen ten gevolge van botbreuken,tandheelkundige ingrepen of bevalling)
Lichaamsbouw
lengte:

M

gewicht:

Kg

Verklaring in verband met uw sportactiviteiten
U verklaart één of meerdere van onderstaande sporten te beoefenen :
stuntman, auto- of motorracen, diepzeeduiken, klimsporten, zeilreizen op lange afstand,
valschermspringen, vliegtuigsporten, elastiekspringen, gevechtsporten, waterracen of
andere gevaarlijke sport

Verklaring in verband met uw beroepsactiviteiten
U verklaart één of meerdere van onderstaande beroepen te beoefenen:
Auto- of motorracer, lid van een eenheid bij politie, leger, privé-bewakingsdienst,
stuntman, expeditielid, circusartiest, bokser, omgaan met springstoffen, zeeman op volle
zee of boorplatform, jockey, omgaan met stralingen, vliegend personeel, mijnwerker,
afbraakwerken of een ander gevaarlijk beroep
Verblijfsverklaring

Bij de bepaling van het risicokapitaal zal rekening worden gehouden met het reeds
verzekerde risicokapitaal in andere contracten behorend tot de producten Dyna-Safe
Plan, Flexibel Saving Plan, Flexibel VAP Saving Plan en Flexibel IPT Saving Plan.

Plant u een verblijf van langer dan 1 maand in Afrika, Azië (behalve Japan) , Centraal- of
Zuid-Amerika?

OK
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Dyna-Safe Plan
Topic

Dyna-Safe Plan

Type

Dyna-Safe Plan is een levensverzekering waarbij de client, op basis van een persoonlijke verdeelsleutel, in één contract het gewaarborgde
rendement en de mogelijke winstdeling van tak 21 kan combineren met een rendement gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen in
tak 23.

Doelgroep

Dyna-Safe Plan is een aantrekkelijk product voor cliënten die een hoog bedrag willen investeren in een gecombineerd product tak 21 en tak 23.

Looptijd

Geen einddatum.
Tak 21

Tak 23

• Intrestvoet is gegarandeerd voor een periode van 8 jaar en 1 maand.

• Geen kapitaal- en rendementsgarantie.
• Mogelijkheid om tot 5 beleggingsfondsen op te nemen in één

•

•
•

Waarborgen

Na afloop van de eerste garantieperiode zal een nieuwe intrestvoet
en looptijd worden bepaald.
Winstdeling kan worden toegekend na goedkeuring door de
Algemene Vergadering van Fidea.

contract.
Keuze uit 8 beleggingsfondsen met een verschillend risicoprofiel.
Minimum 10% van het geïnvesteerd bedrag dient te worden
geïnvesteerd in elk gekozen beleggingsfonds.
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Dyna-Safe Plan (2)
Topic

Aanvullende
waarborgen
(optioneel)

Dyna-Safe Plan

• De cliënt kan er voor kiezen om de volgende aanvullende waarborgen overlijden te onderschrijven:
• Aanvulling tot 130% van de storting (enkel in tak 21)
• Kapitaal bij overlijden door ongeval (100%) (enkel indien “aanvulling tot 130% van de storting” gekozen is)
• Risicopremies worden onttrokken uit de tak 21-reserves.
Tak 23

Tak 21
Afkoop

• Gedeeltelijke afkopen
• Volledige afkopen

• Gedeeltelijke afkopen
• Volledige afkopen
• Geplande afkopen

Switch

• Switch van tak 21 naar tak 23 is steeds mogelijk

• Switch tussen de beleggingsfondsen in tak 23 is mogelijk
• Switch van tak 23 naar tak 21 is niet toegestaan

• Winstdeling tak 23

• Winstbescherming
• Risicobeperking
• Risicobeperking (dynamisch)

Financiële opties
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Dyna-Safe Plan (3)
Topic

Dyna-Safe Plan
Tak 21

Kosten

Tak 23

Instapkost

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 2,50% van de storting voor de bemiddelaar

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 2,50% van de storting voor de bemiddelaar

Beheerskost

• 0,15% van de reserves tak 21 op jaarbasis
• Jaarlijks afgehouden

• 1,00% van de reserves tak 23 op jaarbasis
• Maandelijks afgehouden

Switchkost

•
•
•
•

Switchkost financiële optie

• Gratis

Afkoopkost

•
•
•
•
•

Eerste switch van het kalenderjaar is gratis
1,00% van het switchbedrag
Max. €123
Bijkomende financiële correctie mogelijk

3,00% tijdens het 1ste jaar
2,00% tijdens het 2de jaar
1,00% tijdens het 3de jaar
0,00% vanaf het 4de jaar
Bijkomende financiële correctie mogelijk

• Eerste switch van het kalenderjaar is gratis
• 1,00% van het switchbedrag
• Max. €123
• 0,50% van het switchbedrag
• Max. €123
•
•
•
•
•

3,00% tijdens het 1ste jaar
2,00% tijdens het 2de jaar
1,00% tijdens het 3de jaar
0,00% vanaf het 4de jaar
Geen afkoopkost voor geplande opvragingen
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Flexibel Saving Plan
Flexibel Saving Plan

Topic

Type

Doelgroep

Looptijd

Flexibel Saving Plan is een levensverzekering waarbij de client, op basis van een persoonlijke verdeelsleutel, in één contract het gewaarborgde
rendement en de mogelijke winstdeling van tak 21 kan combineren met een rendement gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen in
tak 23. De overeenkomst kan worden onderschreven binnen de volgende fiscale stelsels:
• Pensioenparen (3de pijler)
• Langetermijnsparen (3de pijler)
• Niet-fiscaal sparen (4de pijler)
Flexibel Saving Plan is een aantrekkelijk product voor cliënten die een (pensioen)kapitaal willen opbouwen door middel van recurrente
stortingen.

• Einddatum van het contract is standaard de 65ste verjaardag van de verzekerde bij pensioensparen en langetermijnsparen
• Minimum looptijd van 10 jaar (ook voor niet-fiscaal sparen).
Tak 21

Waarborgen

• Intrestvoet is gegarandeerd tot het einde van het contract. Elke

•
•

•

•
•

storting zal gegarandeerd worden aan de intrestvoet geldend op het
moment van ontvangst van de storting.
Winstdeling kan worden toegekend na goedkeuring door de
Algemene Vergadering.

Tak 23
Geen kapitaal- en rendementsgarantie.
Mogelijkheid om tot 5 beleggingsfondsen op te nemen in één
contract.
Keuze uit 8 beleggingsfondsen met een verschillend risicoprofiel.
Minimum 10% van het geïnvesteerd bedrag dient te worden
geïnvesteerd in elk gekozen beleggingsfonds.
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Flexibel Saving Plan (2)
Topic
Premies
Afkoop/overdracht

Switch

Aanvullende
waarborgen
(optioneel)

Voorschot
Financiële opties

Flexibel Saving Plan

• Voor het stelsel niet-fiscaal sparen kan er maximaal €12 000 per jaar worden geïnvesteerd.
• Gedeeltelijke afkoop
• Volledige afkoop
• Externe overdracht (naar een andere verzekeringsmaatschappij) is mogelijk voor pensioensparen
•

Tak 21
Switch van tak 21 naar tak 23 is mogelijk

•
•

Tak 23
Switch tussen de beleggingsfondsen in tak 23 is mogelijk
Switch van tak 23 naar tak 21 is toegestaan tot de laatste 10 jaar van
het contract

• De cliënt kan er voor kiezen om de volgende aanvullende waarborgen overlijden te onderschrijven:
• Minimum kapitaal (5 000 EUR ≤ X ≤ 500 000 EUR)
• Aanvullend kapitaal (5 000 EUR ≤ X ≤ 500 000 EUR)
• Kapitaal bij overlijden door ongeval (100%; 200%)
• Aanvulling tot 130% van de stortingen
• Aanvullend % (110%; 120%; 130%)
• De risicopremies worden proportioneel onttrokken van de tak 21- en tak 23-reserves.
• Mogelijk, uitgezonderd voor het fiscale stelsel pensioensparen

• Niet mogelijk

• Winstdeling tak 23

• Niet beschikbaar
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Flexibel Saving Plan (3)
Topic

Flexibel Saving Plan
Tak 21

Kosten

Tak 23

Instapkost

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 5,50% van de storting voor de bemiddelaar

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 5,50% van de storting voor de bemiddelaar

Beheerskost

• 0,30% van de reserves tak 21 op jaarbasis
• Jaarlijks afgehouden

• 1,00% van de reserves tak 23 op jaarbasis
• Maandelijks afgehouden

Switchkost

• 1ste switch van het kalenderjaar is gratis
• 1,00% van het switchbedrag
• Max. €123

• 1ste switch van het kalenderjaar is gratis
• 1,00% van het switchbedrag
• Max. €123

Switchkost financiële optie

• Gratis

• Niet van toepassing

Afkoop/overdrachtkost

•
•
•
•
•

5,00% tot en met het 5de jaar voor de einddatum
4,00% tijdens het 4de jaar voor de einddatum
3,00% tijdens het 3de jaar voor de einddatum
2,00% tijdens het 2de jaar voor de einddatum
1,00% tijdens het laatste jaar voor de einddatum

•
•
•
•
•

5,00% tot en met het 5de jaar voor de einddatum
4,00% tijdens het 4de jaar voor de einddatum
3,00% tijdens het 3de jaar voor de einddatum
2,00% tijdens het 2de jaar voor de einddatum
1,00% tijdens het laatste jaar voor de einddatum
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Flexibel VAP Saving Plan
Topic

Type

Doelgroep

Flexibel VAP Saving Plan

Flexibel VAP Saving Plan is een levensverzekering waarbij de zelfstandige een aanvullend pensioenkapitaal kan opbouwen binnen de 2de pijler
door middel van recurrente stortingen in tak 21. De client kan ervoor kiezen om de eventueel toegekende winstdeling automatisch te laten
overdragen naar een beleggingsfonds in tak 23.

• Zelfstandige in hoofdberoep
• Zelfstandige in bijberoep
• Meewerkende echtgeno(o)t(e)
Tak 21

Waarborgen

• Intrestvoet is gegarandeerd tot het einde van het contract. Elke storting zal gegarandeerd worden aan de intrestvoet geldend op het moment
•

Looptijd

van de ontvangst van de storting.
Winstdeling kan worden toegekend na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

• Standaard einddatum van het contract is de 67ste verjaardag van de verzekerde.
• Het contract eindigt tevens bij (vervroegde) pensionering van de verzekerde (zonder kosten).
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Flexibel VAP Saving Plan (2)
Topic

Flexibel VAP Saving Plan
Tak 21

Afkoop/overdracht

Switch

Aanvullende
waarborgen
(optioneel)

Voorschot

Financiële opties

• Afkoop is enkel mogelijk indien de verzekerde de wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd heeft bereikt of bij pensionering voor de einddatum
• Externe overdracht naar een andere verzekeringsmaatschappij is mogelijk
Switches zijn niet toegestaan, met uitzondering van de automatische switch “Winstdeling tak 23” (cfr. Financiële opties).

• De cliënt kan ervoor kiezen om de volgende aanvullende waarborgen overlijden te onderschrijven:
• Minimum kapitaal (5 000 EUR ≤ X ≤ 500 000 EUR)
• Aanvullend kapitaal (5 000 EUR ≤ X ≤ 500 000 EUR)
• Kapitaal bij overlijden door ongeval (100%; 200%)
• Risicopremies worden onttrokken van de tak 21-reserves.
Het is mogelijk om een voorschot te verkrijgen indien er sprake is van verwerving, verbetering, of renoveren van een onroerend goed gelegen
binnen de Europese Economische Ruimte. Het onroerend goed dient belastbare inkomsten voor de verzekerde op te brengen in België of in een
andere lidstaat van de EER.

• Winstdeling tak 23
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Flexibel VAP Saving Plan (3)
Topic

Flexibel VAP Saving Plan
Tak 21

Kosten

Instapkost

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 5,50% van de storting voor de bemiddelaar

Beheerskost

• 0,30% van de reserves tak 21 op jaarbasis
• Jaarlijks afgehouden

Overdrachtkost

• 5,00% van het overgedragen bedrag (exclusief winstdeling)

Switchkost financiële optie

• Gratis

Afkoopkost

• Geen
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Flexibel IPT Saving Plan
Topic

Type

Doelgroep
Looptijd

Flexibel IPT Saving Plan
Flexibel IPT Saving Plan is een levensverzekering waarbij de zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioenkapitaal kan opbouwen binnen
de 2de pijler door stortingen van zijn vennootschap. Hierbij kunnen, op basis van een persoonlijke verdeelsleutel, in één contract het
gewaarborgde rendement en de mogelijke winstdeling van tak 21 gecombineerd worden met een rendement gekoppeld aan één of meerdere
beleggingsfondsen in tak 23.

• Zelfstandige bedrijfsleider
• Standaard einddatum van het contract is de 67ste verjaardag van de verzekerde.
• Het contract eindigt tevens bij (vervroegde) pensionering van de verzekerde (zonder kosten).
Tak 21

• Intrestvoet is gegarandeerd tot het einde van het contract. Elke
Waarborg

Premies

•

storting zal gegarandeerd worden aan de intrestvoet geldend op het
moment van ontvangst van de storting.
Winstdeling kan worden toegekend na goedkeuring door de
Algemene Vergadering.

Tak 23

• Geen kapitaal- en rendementsgarantie.
• Mogelijkheid om tot 5 beleggingsfondsen op te nemen in één
•
•

contract.
Keuze uit 8 beleggingsfondsen met een verschillend risicoprofiel.
Minimum 10% dient te worden geïnvesteerd in elk gekozen
beleggingsfonds.

• Backservice mogelijk op basis van de 80%-regel.
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Flexibel IPT Saving Plan (2)
Topic

Flexibel IPT Saving Plan

Afkoop/overdracht

• Afkoop is enkel mogelijk indien de verzekerde de wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd heeft bereikt of bij pensionering voor de einddatum.
• Externe overdracht naar een andere verzekeringsmaatschappij is mogelijk.

Switch

Aanvullende
waarborgen
(optioneel)

Voorschot

Financiële opties

•

Tak 21
Switch van tak 21 naar tak 23 is mogelijk

•
•

Tak 23
Switch tussen de beleggingsfondsen in tak 23 is mogelijk
Switch van tak 23 naar tak 21 is toegestaan tot de laatste 10 jaar van
het contract

• De cliënt kan ervoor kiezen om de volgende aanvullende waarborgen overlijden te onderschrijven:
• Minimum kapitaal (5 000 EUR ≤ X ≤ 500 000 EUR)
• Aanvullend kapitaal (5 000 EUR ≤ X ≤ 500 000 EUR)
• Kapitaal bij overlijden door ongeval (100%; 200%)
• De risicopremies worden proportioneel onttrokken van de tak 21- en tak 23-reserves.
Het is mogelijk om een voorschot te verkrijgen indien er sprake is van
verwerving, verbetering, of renoveren van een onroerend goed
gelegen binnen de Europese Economische Ruimte. Het onroerend
goed dient belastbare inkomsten voor de verzekerde op te brengen in
België of in een andere lidstaat van de EER.

• Niet mogelijk

• Winstdeling tak 23
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Flexibel IPT Saving Plan (3)
Topic

Flexibel IPT Saving Plan
Tak 21

Kosten

Tak 23

Instapkost

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 5,50% van de storting voor de bemiddelaar

• 0,50% van de storting voor Fidea
• Max. 5,50% van de storting voor de bemiddelaar

Beheerskost

• 0,30% van de reserves tak 21 op jaarbasis
• Jaarlijks afgehouden

• 1,00% van de reserves tak 23 op jaarbasis
• Maandelijks afgehouden

Switchkost

• 1ste switch van het kalenderjaar is gratis
• 1,00% van het switchbedrag
• Max. €123

• 1ste switch van het kalenderjaar is gratis
• 1,00% van het switchbedrag
• Max. €123

Switchkost financiële optie

• Gratis

• Niet van toepassing

Overdrachtkost

• 5,00% van het overgedragen bedrag (exclusief
winstdeling)

• 5,00% van het overgedragen bedrag (exclusief
winstdeling)

Afkoopkost

• Geen

• Geen
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Financiële opties - Winstbescherming
•

Enkel bij het product “Dyna-Safe Plan”.

•

Gerealiseerde koerswinsten op het basisfonds worden automatisch
overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds indien het basisfonds een
bepaald positief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt.

•

Doelfonds: BGF- Euro Reserve Fund A2 EUR

•

Gelegenheid om verkoopgesprek met cliënt te voeren over nieuwe
investeringsstrategie.

•

De optie “Winstbescherming” kan worden gekozen op het niveau van het
beleggingsfonds.

•

Verschillende drempel (%) mogelijk per beleggingsfonds.

Waarde (= aantal eenheden x inventariswaarde)

Limiet

Impact switch

Activatiedatum

•

Minimum drempel: 15%
Maximum drempel: 100%

•

De observatie gebeurt op dagelijkse basis.

•

Switchkost van 0,50%, gelimiteerd tot €123.

Observatiedatum

Tijd

Evolutie basisfonds
Evolutie doelfonds
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Financiële opties - Risicobeperking
•

Enkel bij het product “Dyna-Safe Plan”.

•

Indien het basisfonds een negatief prestatieniveau (=drempel) heeft
bereikt, zal het volledige beleggingsfonds worden leeggemaakt en
automatisch worden overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds.

•

Doelfonds: BGF- Euro Reserve Fund A2 EUR

•

De optie “Risicobeperking” kan worden gekozen op het niveau van het
beleggingsfonds.

•

Verschillende drempel (%) mogelijk per beleggingsfonds.

•

Minimum drempel: 15%

•

“Risicobeperking” en “Risicobeperking (dynamisch)” niet op één basisfonds.

•

De observatie gebeurt op dagelijkse basis.

Waarde (= aantal eenheden x inventariswaarde)

Automatische switch

Limiet

Activatiedatum

Observatiedatum 1

Observatiedatum 2

Observatiedatum 3

Tijd

Evolutie basisfonds
Evolutie doelfonds

•

Switchkost van 0,50%, gelimiteerd tot €123.
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Financiële opties - Risicobeperking (dynamisch)
•

Enkel bij het product “Dyna-Safe Plan”.

•

Indien het basisfonds een negatief prestatieniveau (=drempel) heeft
bereikt, zal het volledige beleggingsfonds worden leeggemaakt en
automatisch worden overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds.

•

Referentiewaarde evolueert mee indien de koerswaarde stijgt.

•

Doelfonds: BGF- Euro Reserve Fund A2 EUR

•

De optie “Risicobeperking (dynamisch)” kan worden gekozen op het niveau
van het beleggingsfonds.

Waarde (= aantal eenheden x inventariswaarde)

Automatische switch

Limiet 3

Limiet 2

Limiet 1

•

Verschillende drempel (%) mogelijk per beleggingsfonds.

•

Minimum drempel: 15%

•

“Risicobeperking” en “Risicobeperking (dynamisch)” niet op één basisfonds.

Activatiedatum

Observatiedatum 1

Observatiedatum 2

Observatiedatum 3

Tijd

Evolutie basisfonds
Evolutie doelfonds

•

De observatie gebeurt op dagelijkse basis.

•

Switchkost van 0,50%, gelimiteerd tot €123.
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Tak 23 fondsen - Overzicht
Overzicht van beschikbare tak 23 fondsen
Tak 23 Fondsen

SRRI (**)

Assetverdeling (*)



Blackrock Global Funds – Euro Reserve Fund A2 EUR

1

Cash/Geldmarkt (91%), Obligaties (9%)



Blackrock Global Funds – Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

3

Obligaties (68%), Cash/Geldmarkt (32%)



Blackrock Global Funds – Global Allocation Fund A2 EUR

5

Aandelen (55%), Obligaties (28%)



Blackrock Global Funds – World Real Estate Securities Fund A2 EUR

5

Aandelen (97%)



Blackrock Strategic Funds – Americas Diversified Equity Absolute Return Fund A2 EUR
Hedged

4

Cash/Geldmarkt (92%), Aandelen – Long
(289%), Aandelen – Short (-285%)



RAM – Global Bond Total Return Fund

3

Obligaties (97%)



RAM – European Equities Fund

6

Aandelen (99%)



RAM – Long-Short European Equities Fund

5

Aandelen

(*) De gegevens opgenomen in dit overzicht zijn tijdsafhankelijk en kunnen wijzigen doorheen de tijd. De gegevens zijn gebaseerd op recente factsheets van de verschillende fondsen en de
informatie beschikbaar op de website van Morningstar, Inc.
(**) De SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) geeft een indicatie van het risico verbonden aan een belegging in een instelling voor collectieve beleggingen (ICB). Het risico wordt
gewaardeerd op een schaal van 1 (zwak risico) tot 7 (hoogste risico).
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Tak 23 fondsen – Historische rendementen
Overzicht rendementen tak 23 fondsen
Historische rendementen

Tak 23 Fondsen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GR(*)

Simulatie rendementen
Neutraal

Pessimistisch

Optimistisch



BGF – Euro Reserve Fund A2 EUR

0,10%

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

0,10%

0,00%

0,20%



BGF – Euro Short Duration Bond Fund
A2 EUR

1,20%

1,40%

6,00%

1,90%

2,40%

0,70%

2,25%

0,50%

0,20%

0,75%



BGF – Global Allocation Fund A2 EUR

16,40%

-1,20%

6,10%

9,40%

15,40%

8,90%

9,00%

4,00%

1,00%

6,00%



BGF – World Real Estate Securities
Fund A2 EUR (**)

/

/

/

/

/

/

/

6,00%

2,00%

8,00%



BSF – Americas Diversified Equity
Absolute Return Fund A2 EUR Hedged

/

/

/

-1,10%

3,30%

9,20%

3,71%

2,00%

0,50%

3,00%



RAM – Global Bond Total Return Fund

3,50%

-1,30%

15,30%

-0,90%

-0,80%

-0,80%

3,21%

2,00%

0,50%

3,00%



RAM – European Equities Fund

23,70%

-15,20%

20,20%

26,40%

7,90%

17,50%

12,44%

6,00%

2,00%

8,00%



RAM – Long-Short European Equities
Fund

/

/

4,70%

12,40%

7,50%

14,00%

9,59%

6,00%

2,00%

8,00%

(*) GR = Geannualiseerd rendement
(**) The share class fund was only launched in 2015.
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Tak 23 fondsen – Asset managers - BlackRock

•

Méér dan 70 kantoren in 30 landen.

•

Klanten in méér dan 100 landen.

•

Méér dan 12 000 medewerkers, waarvan 64 medewerkers in Brussel, Parijs en Luxemburg.

•

Beheerd vermogen: $4 700 miljard, waarvan $1 300 miljard in EMEA.

•

•

Type klanten:
• Grote institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars);
• Overheidsinstellingen;
• Financiële instellingen;
• Beleggingsadviseurs en;
• Particuliere beleggers.
Breed en gevarieerd aanbod van beleggingsstrategieën:
• Actieve en passieve strategieën (voor zowel aandelen als obligaties);
• Multi-asset of gemengde strategieën en;
• Alternatieve strategieën.

•

Risico- en portefeuille analyse wordt ondersteund door technologiesysteem ‘Aladdin’.

•

Geïntegreerde teams: 120 beleggingsteams in 15 landen werken samen op 1 beleggingsplatform.
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Tak 23 fondsen – Asset managers - RAM

•

4 kantoren in Genève, Zurich, Londen en Luxemburg.

•

37 medewerkers.

•

Beheerd vermogen: $4,6 miljard.

•

•

Type klanten:
• Grote institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) en;
• Beleggingsadviseurs.
Beleggingsstrategieën:
• Actieve beleggingsstrategieën (voor zowel aandelen als obligaties) en;
• Alternatieve beleggingsstrategieën voor aandelen.
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45

Verloning Leven 2017
Soorten

•

Beheervergoeding op NZ en verhogingen van de fiscale spaarproducten

•

Beheervergoeding op de Portefeuille beleggingsverzekeringen en niet-fiscale spaarproducten

•

Incassocommissie en FO vergoeding
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Verloning Leven 2017

A. Beheervergoeding op NZ en de verhogingen van de fiscale spaarcontracten

Percentage op verloningspremie van de nieuwe productie (inclusief verhogingen) voor zover de
minimum duurtijd van het contract 10 jaar is voor particulieren en 5 jaar voor 2e pijlercontracten
(incl. VAPZ)
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Verloning Leven 2017

A. Beheervergoeding op NZ en de verhogingen van de fiscale spaarcontracten (2)

Berekening verloningspremie (1/2)
•

Basispremie (steeds exclusief bijpremies en taks):
•

Contract met vrije premiebetaling = streefbedrag in jaarpremie of koopsom (bij aanwezigheid
van SEPA-mandaat en bij VAPZ)

•

Contract met vrije premiebetaling = werkelijk betaalde premie of koopsom (bij afwezigheid
SEPA-mandaat)

•

Is duurtijdpremiebetaling (m) < 10 jaar dan wordt de basispremie vermenigvuldigd met m/10

•

Koopsommen worden steeds verrekend aan 10% indien resterende duur (n) ≥ 10 jaar; indien
< 10 jaar dan wordt de koopsom meegenomen à rato van n/100
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Verloning Leven 2017

A. Beheervergoeding op NZ en de verhogingen van de fiscale spaarcontracten (3)

Berekening verloningspremie (2/2)
•

Verloningspremie: Percentage van de basispremie afhankelijk van soort product, grootte premie,
grootte KO of aandeel Tak 23

•

•

100%: KO ≥ €15 000 en/of min. 25% in Tak 23

•

75%: KO < €15 000 en < 25% in Tak 23 en een basispremie van ≥ €2 000 (€940 PS)

•

50%: Cfr. 75% maar basispremie < €2 000 euro (€940 PS) en verhogingen

Op som verloningspremies wordt beheerpercentage (progressief volgens behaalde schijf) betaald
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Verloning Leven 2017

A. Beheervergoeding op NZ en de verhogingen van de fiscale spaarcontracten (4)

Recuperatie
Beheervergoeding is verworven na betaling van volledige 6 jaarpremies
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Verloning Leven 2017

B. Beheervergoeding op de Portefeuille beleggingsverzekeringen en niet-fiscale spaarproducten

•

Gewogen gemiddelde reserves

•

Totalisatie reserves bepalen percentage

•

Verschillend percentage Tak 21-26/Tak 23 op de respectievelijke reserves

•

Progressieve percentages volgens behaalde reserveschijf op gemiddelde reserve

•

Bonus op de aangroei van de reserves
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Verloning Leven 2017

C. Incassocommissie en FO vergoeding

•

2,50% Dyna-Safe Plan

•

5,50% op Spaarproducten

•

€10 per NZ in FO
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Praktische informatie
Overzicht documenten

Producten
Documenten

Dyna-Safe Plan

Flexibel Saving Plan Pensioensparen

Flexibel Saving Plan Langetermijnsparen

Flexibel Saving Plan –
Niet-fiscaal sparen

Flexibel VAP Saving Plan

Flexibel IPT Saving Plan

Getriggerd door het systeem
80%-regel document

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Toepasselijk

Simulatiedocument

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

PEP verklaring (verzekeringnemer)

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Niet van toepassing

PEP verklaring
(vertegenwoordiger)

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Toepasselijk

FATCA/CRS zelfverklaring

Toepasselijk

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Toepasselijk

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Behoefteanalyse (*)(**)

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Verzekeringsvoorstel (*)

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Bijzondere voorwaarden (*)

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Eerste premie opvraging

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

SEPA formulier

Niet van toepassing

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Fiscale verklaring en
informatiefiche IPT

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Toepasselijk

Op www.Fidea.be beschikbaar als pdf
Algemene voorwaarden

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Financiële infofiche

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Beheersreglement

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

MiFID-brochure

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Toepasselijk

Niet van toepassing

Niet van toepassing

(*) Versie cliënt en bemiddelaar beschikbaar.
(**) Enkel voor verbonden agenten van toepassing.
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Praktische informatie
Voorbeeld documenten
Documenten (*)

Voorbeelden

PEP verklaring (verzekeringnemer)
FATCA/CRS zelfverklaring
Verzekeringsvoorstel
Bijzondere voorwaarden
Eerste premie opvraging
Simulatie

(*) De voorbeeld documenten hebben betrekking op het product Dyna-Safe Plan.
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Praktische informatie
Consulteren polis
•
•

•

Bemiddelaar kan een polis consulteren door te surfen naar het extranet van Fidea.
Vervolgens dient de bemiddelaar door te klikken naar Fiona@Broker en in te loggen met zijn Fidea-nummer en
toegangscode.
Door op het startscherm van Fiona@Broker link naar Fiona te selecteren komt de bemiddelaar in het back office systeem
terecht waar deze de polis kan consulteren op basis van het polisnummer of de naam van de verzekeringnemer.
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Praktische informatie

Interne transfer – Doorrol Flexirekening

•

Bij een interne transfer/doorrol zal de bemiddelaar in de Front Office dienen aan te geven dat de oorsprong van de
initiële premie een interne transfer is.

•

Hierbij dient tevens het contract ID van de oude polis ingevuld te worden.

•

Het systeem zal vervolgens controleren of een bestaand contract ID werd ingegeven.
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Praktische informatie

Interne transfer – Doorrol Flexirekening
Bij het aanmaken van een nieuw contract in de Front Office worden instapkosten aangerekend. Deze bedragen in geval
van interne transfer Dyna-Safe Plan standaard 3,00% (2,50% bemiddelaar, 0,50% Fidea):

Bij een doorrol worden er geen instapkosten aangerekend. Deze zullen door Back Office op nul gezet worden. Een
doorrol komt wel in aanmerking voor de portefeuillecommissie.
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Interne transfer – Doorrol Flexirekening
Bij een doorrol dient er in de communicatietekst de
volgende meldingen gemaakt te worden:
•

•

Vermelding dat het een doorrol betreft (volledige
of gedeeltelijke).
In geval van een gedeeltelijke doorrol dient er
toegelicht te worden welk deel er getransfereerd
moet worden
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Praktische informatie
Gewaarborgd inkomen
1. Offerte
•

Schriftelijke aanvraag via briefwisseling of mail aan polissen.leven@fidea.be.

•

Gevraagde gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam verzekeringnemer
Naam verzekerde
Geboortedatum
Duur of einddatum van contract
Eigenrisicotermijn (met of zonder afkoop)
Jaarlijks netto-belastbaar inkomen
Vaste / geherwaardeerde / stijgende rente
Premieperiodiciteit (maandelijks/trimestrieel/semestrieel/jaarlijks)
Beroep
Jonge carrière ja/nee
Trigoon

•

De behoefteanalyse wordt uitgevoerd door de bemiddelaar. (Fidea vraagt dit document niet op)

•

Op basis van de ontvangen gegevens stuurt Fidea een offerte naar de bemiddelaar.
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Praktische informatie
Gewaarborgd inkomen (2)
2. Voorstel
•

•

Nadat de cliënt akkoord gaat met de offerte, dienen de documenten ‘verzekeringsvoorstel arbeidsgeschiktheid’ en
‘medische vragenlijst’ ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden naar de polisdienst van Fidea (via mail of post).
Deze documenten zijn beschikbaar op het intranet van Fidea of kunnen op vraag van de bemiddelaar opgestuurd worden
door Fidea via mail.
Financiële acceptatie wordt eveneens opgevraagd door de medische dienst.

3. Opmaak polis
•

Nadat Fidea het voorstel heeft geaccepteerd wordt de polis opgestuurd naar de bemiddelaar.
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Contactpersonen

GBO Leven : 03/203 84 01
GBO mailbox : GBOfionalife@fidea.be
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Q&A
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Annex

Fiscaliteit - Niet-fiscaal
Topic

Niet-fiscaal

Producten

• Dyna-Safe Plan
• Flexibel Saving Plan - Niet-fiscaal sparen

Premietaks

• 2,00%

Winstdelingtaks

• Niet van toepassing

Maximaal fiscaal
aftrekbare premie

• Niet fiscaal aftrekbaar

Fiscale
aftrekbaarheid
premies

• Niet fiscaal aftrekbaar
• Op de reserves in tak 23 is geen roerende voorheffing verschuldigd (indien geen rendementsgarantie)

Eindbelasting bij
leven

• Roerende voorheffing is niet van toepassing indien aan één of meerdere van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
• De uitkering gebeurt meer dan 8 jaar na het afsluiten van het contract
• De aanvullende waarborg overlijden “Tot 130% van de storting(en)” werd onderschreven en de verzekeringnemer is tevens de
•

Eindbelasting bij
overlijden

verzekerde en begunstigde bij leven
De uitkering gebeurt bij overlijden

• Indien niet aan één van de bovenstaande voorwaarden werd voldaan, zal roerende voorheffing worden ingehouden op de reserve tak 21:
• Belastbare basis = Eindkapitaal (min. gestorte premies gekapitaliseerd aan 4,75%) – Betaalde premies
• RV = belastbare basis x 27% (*)

* De RV zal vermoedelijk stijgen naar 30% vanaf 1 januari 2017.
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Fiscaliteit - Pensioensparen
Topic

Pensioensparen

Producten

• Flexibel Saving Plan - Pensioensparen

Premietaks

• 0,00%

Winstdelingtaks
Maximaal fiscaal
aftrekbare premie
Fiscale
aftrekbaarheid
premies

• Niet van toepassing
• €940,00
• 30% van het gestorte bedrag
• Contract afgesloten voor 55 jaar:
• Anticipatieve heffing van 8% op de reserve op 60 jaar

Eindbelasting bij
leven

• Contract afgesloten vanaf 55 jaar:
• Anticipatieve heffing van 8% op de reserve op de 10de verjaardag van het contract.
• De anticipatieve heffing wordt steeds berekend op de reserves exclusief de toegekende winstdeling
• De anticipatieve heffing heeft een bevrijdend karakter

Eindbelasting bij
overlijden

• Contract afgesloten voor 55 jaar:
• Overlijden voor 60 jaar: 8,08% (taxatie via personenbelasting)
• Contract afgesloten vanaf 55 jaar:
• Overlijden voor 60 jaar: 8,08% (taxatie via personenbelasting)
• Overlijden vanaf 60 jaar: 8,00% (taxatie via anticipatieve heffing)
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Fiscaliteit - Langetermijnsparen
Topic

Langetermijnsparen

Producten

• Flexibel Saving Plan - Langetermijnsparen

Premietaks

• 2,00%

Winstdelingtaks
Maximaal fiscaal
aftrekbare premie
Fiscale
aftrekbaarheid
premies

• 9,25% op de toegekende winstdeling
• €2 260,00
• €169,20 + 6% van het netto belastbaar inkomen
• 30% van het gestorte bedrag
• Contract afgesloten voor 55 jaar:
• Anticipatieve heffing van 10% op de reserve op 60 jaar

Eindbelasting bij
leven

• Contract afgesloten vanaf 55 jaar:
• Anticipatieve heffing van 10% op de reserve op de 10de verjaardag van het contract
• De anticipatieve heffing wordt steeds berekend op de reserves exclusief de toegekende winstdeling
• De anticipatieve heffing heeft een bevrijdend karakter

Eindbelasting bij
overlijden

• Contract afgesloten voor 55 jaar:
• Overlijden voor 60 jaar: 10,09% (taxatie via personenbelasting)
• Contract afgesloten vanaf 55 jaar:
• Overlijden voor 60 jaar: 10,09% (taxatie via personenbelasting)
• Overlijden vanaf 60 jaar: 10,00% (taxatie via anticipatieve heffing)
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Fiscaliteit - Vrij aanvullend pensioen
Topic

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Producten

• Flexibel VAP Saving Plan

Premietaks

• 0,00%

Winstdelingtaks
Maximaal fiscaal
aftrekbare premie
Fiscale
aftrekbaarheid
premies

Eindbelasting bij
leven

• 9,25% op de toegekende winstdeling
• €3 060,07
• Maximum 8,17% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden
• Bij starters wordt de maximaal fiscaal aftrekbare premie bepaald op basis van de minimumbijdrage of het geraamd inkomen
• Gestorte premies kunnen als beroepskost worden afgetrokken in de hoogste inkomensschijf (= fiscaal voordeel)
• De belastbare basis voor de berekening van de sociale bijdragen wordt verminderd met de betaalde VAP premies (= sociaal voordeel)
• RIZIV-bijdrage: 3,55%
• Solidariteitsbijdrage: 0-2%
• Fictieve rente:
• % van de fictieve rente en de duurtijd van de aangifteplicht is afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde
• Indien professioneel actief gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd wordt slechts 80% van het belastbaar kapitaal in rekening
gebracht

Eindbelasting bij
overlijden

• RIZIV-bijdrage: 3,55%
• Solidariteitsbijdrage: 0-2%
• Fictieve rente:
• % van de fictieve rente en de duurtijd van de aangifteplicht is afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde
• RIZIV- en solidariteitsbijdrage zijn enkel van toepassing indien de uitkering gebeurt ten voordele van de wettelijke echtgeno(o)t(e)
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Fiscaliteit - Individuele pensioentoezegging
Topic

Individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders

Producten

• Flexibel IPT Saving Plan
• 4,40%
• Wyninckx-bijdrage (nieuw regime vanaf 1 januari 2017):
• 1,5% op het bedrag waarmee de som van het wettelijk- en aanvullend pensioen (reserves in 2de pijler) de pensioendrempel overschrijdt
• De pensioendrempel wordt berekend op basis van de carrièrebreuk en het maximale ambtenarenpensioen
• 9,25% op de toegekende winstdeling

Premietaks
Winstdelingtaks
Maximaal fiscaal
aftrekbare premie
Fiscale
aftrekbaarheid
premies

• Afhankelijk van de uitkomst van de 80%-regel
• Volledig aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap
• Geen voordeel van alle aard indien regelmatige en maandelijkse bezoldiging

Eindbelasting bij
leven

• RIZIV-bijdrage: 3,55%
• Solidariteitsbijdrage: 0-2%
• Bedrijfsvoorheffing:
• 10,09% indien professioneel actief gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd
• 16,66% in de andere gevallen

Eindbelasting bij
overlijden

• RIZIV-bijdrage: 3,55%
• Solidariteitsbijdrage: 0-2%
• Bedrijfsvoorheffing:
• 10,09% indien professioneel actief gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd
• 16,66% in de andere gevallen
• RIZIV- en solidariteitsbijdrage zijn enkel van toepassing indien de uitkering gebeurt ten voordele van de wettelijke echtgeno(o)t(e)
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