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PENSIOENSPAREN & LANGETERMIJNSPAREN

Weet u al wat u wil doen met uw vrije
tijd als u met pensioen bent?

Spaar voor uw aanvullend pensioen bij DVV
Verzekeringen via een fiscaal voordelige
levensverzekering in het kader van het
belastingstelsel van pensioensparen. Zo krijgt
u nu al een fiscaal voordeel en profiteert u later
maximaal van uw pensioen.

Ons wettelijk pensioenstelsel zal er tegen dan ongetwijfeld
helemaal anders uitzien. Bereid u daar nu al op voor!
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fiscaal voordelige spaarformules
voor uw pensioen
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U kan kiezen voor pensioensparen of langetermijnsparen om fiscaal
voordelig te sparen. Natuurlijk kan u ook de 2 systemen combineren
en zo uw aanvullend pensioen en uw fiscale voordelen verhogen.
Om fiscale redenen hebben de contracten voor pensioensparen en
langetermijnsparen een minimale looptijd van 10 jaar.
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Voor wie? Dankzij dit fiscaal systeem kan u
een mooi kapitaal opbouwen voor uw pensioen
of als bescherming voor uw geliefden bij uw
overlijden. U kan met deze formule meer
sparen: tot 2.260 euro per jaar, op basis van
uw inkomsten, met een fiscaal voordeel* dat
op dezelfde manier berekend wordt als bij het
pensioensparen. U recupereert dus max.
678 euro in de vorm van een belastingvoordeel.

Pensioensparen
Voor wie? U kan al starten met uw pensioensparen als u
18 bent. U stort zoveel u wil, rekening houdend met het
maximumbedrag van 940 euro per jaar. 30% van de gestorte
premies recupereert u in de vorm van een belastingvoordeel*.
U recupereert dus max. 282 euro.

Maximale storting per jaar (in 2017):
tot 2.260 euro, afhankelijk van uw netto
belastbaar beroepsinkomen

Maximale storting per jaar (in 2017): tot 940 euro

Maximaal fiscaal voordeel per jaar:
tot 678 euro*

Maximaal fiscaal voordeel per jaar: tot 282 euro*
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Langetermijnsparen

types fiscaal pensioensparen
bij DVV Verzekeringen

Voor uw pensioensparen kan u bij DVV Verzekeringen op basis
van uw profiel en het gewenste rendement kiezen uit 2 types:
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Flexibele levens
verzekering 'Save3'
U stort wat u wil en wanneer u wil in een
levensverzekering tak 21 met kapitaals
garantie en een gegarandeerde rentevoet.
Levensverzekering ‘Save 3’ is een product
met risico’s die inherent zijn aan de producten
van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval
van faillissement van Belins NV) en het
liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de
veiligheid van dit product moet u begrijpen
onder voorbehoud van deze risico’s.
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Dynamische
levensverzekering
‘Life Pension Dynamic’
U stort wat u wil en wanneer u wil in een
levensverzekering tak 23 met een potentieel
hoger rendement.
Life Pension Dynamic is een product van tak 23
waarvan het rendement gekoppeld is aan een
intern beleggingsfonds. Het rendement hangt
bijgevolg af van de prestaties van dit fonds en
is niet gegarandeerd. Het onderliggende fonds
belegt in financiële effecten (zoals aandelen en
obligaties) die in waarde kunnen fluctueren. Het
financiële risico wordt volledig gedragen door de
verzekeringnemer.

Sparen voor uw aanvullend pensioen:
Fiscaal voordeel
U kan 30% van de gestorte premies
(met een maximale storting van
940 euro in 2017) recupereren onder de
vorm van een belastingvoordeel. Hou er
wel rekening mee dat indien voor een
premie een belastingvoordeel verkregen
werd, er ook taksen van toepassing zijn
op de uitkering. (Pensioensparen: 8%
en Lange termijnsparen 10%)
Begin vroeg, voor een
maximaal voordeel
Als u op 45 jaar begint met sparen voor
uw pensioen, zal uw kapitaal verhogen
met 35% als u 65 jaar bent. Voor wie

begint op 25 jaar is dat zelfs 43%!
Dit product geeft recht op een
eventuele winstdeelname, die niet
gegarandeerd is en die ieder jaar
kan wijzigen.

opgebouwde reserves. De rentevoet die
geldt op het moment van de storting is
voor deze storting gewaarborgd tot het
einde van het contract.

Dankzij de DVV-pensioen
spaarverzekering bent u vandaag
en morgen beter af!?
Dit voorbeeld is berekend op basis van
een Save 3, pensioensparen met 6%
instapkosten en een gegarandeerde
intrestvoet per storting van 0.75% op
19/9/2016. De anticipatieve heffing
op 60 jaar bedraagt 8% van de dan

Bekijk de
mogelijkheden voor
uw persoonlijke
situatie
Hebt u een WOONKREDIET?
Spaart u al voor uw pensioen?
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Een bijkomende bescherming
voor uw familie
Bij DVV Verzekeringen kan u dankzij
pensioensparen ook uw familie
beschermen tegen de financiële
gevolgen van uw overlijden vóór u
65 jaar bent. Save 3 biedt u ook, via
intekening op facultatieve verzekeringen,
een financiële bescherming bij overlijden
na een ongeval of in geval van invaliditeit
en werkonbekwaamheid.

U hebt geen WOONKREDIET,
maar spaart al voor uw
pensioen?
De combinatie van pensioensparen en langetermijn
sparen kan zeer interessant zijn. Zo maximaliseert
u uw aanvullend pensioen en uw jaarlijks fiscaal
voordeel.

4 U hebt geen WOONKREDIET
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U hebt een WOONKREDIET
en spaart al voor uw
pensioen?
U kunt bij DVV met een overlijdensdekking
(of overlijdensverzekering) aanvullend zorgen voor
een financieel vangnet voor later om uw naasten te
beschermen.
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en spaart nog niet voor uw
pensioen?

Droomt u van een eigen huis? Profiteer van het
langetermijnsparen om op een fiscaal vriendelijke
manier te sparen met het oog op een eventuele
schuldsaldoverzekering. Als u dan later een
woonkrediet afsluit, kan u die omzetten in een
schuldsaldoverzekering om uw woonkrediet
te dekken.

U hebt een WOONKREDIET,
maar spaart nog niet voor uw
pensioen?
Gezien het al toegekende fiscaal voordeel via uw
woonkrediet, zal langetermijnsparen zelden interessant zijn als u al een hypothecaire lening hebt. U start
dan beter met pensioensparen om elk jaar 30%
(tot 282 euro) van het gestorte bedrag (max. 940
euro) te recupereren via de belastingaangifte.

MAXIMALE
STORTING
PER JAAR

MAXIMAAL
FISCAAL
VOORDEEL
PER JAAR

PENSIOENSPAREN

940 euro

282 euro

LANGETERMIJNSPAREN

2.260 euro

678 euro

SAMEN

3.200 euro

960 euro

Nog vragen?
Uw DVV-consulent is er voor u.
U vindt een DVV-consulent in uw buurt,
die graag tijd voor u maakt. Onze DVVconsulenten gebruiken hun jarenlange
ervaring en expertise om u correct en juist te
verzekeren, vanuit uw persoonlijke situatie.

* Mits de wettelijke voorwaarden worden nageleefd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan
wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering. Het gaat om
een verzekering pensioensparen of langetermijnsparen van tak 21 (save 3) of tak 23 (Life Pension Dynamic) met maximaal 6% instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar. Voor
meer informatie, onder meer over de beleggings- en spaardoelstellingen, de plaats waar de waarde van de eenheden raadpleegbaar is, alsook over de gegarandeerde interestvoet, de
risico’s (geen kapitaalsgarantie voor tak 23 en krediet- en liquiditeitsrisico voor tak 21), de kosten en taksen van deze producten, raadpleeg de financiële infofiche levensverzekering,
de algemene voorwaarden en het beheersreglement die beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/langetermijnsparen en www.dvv.be/pensioensparen. Het is
belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële
brochures. De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.Een probleem met onze dienstverlening? Contacteer dan eerst de DVV klachtendienst, Galileelaan 5
in 1210 Brussel (klachtendienstdvv@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35,
1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW
BE 0405,764,064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel. 11/2017 - S328/3028

