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PROFILIFE
Op zoek naar rendement met Profilife.

UNIEK FONDSENAANBOD VAN TOPBEHEERDERS

Investeren in topfondsen van topbeheerders. Deze beheerders bewijzen al jarenlang hun expertise en knowhow en 
passen perfect in de lange termijnbeleggingsfilosofie van Generali.

GESPREID INSTAPPEN

Op het juiste moment investeren is een zeer moeilijke opdracht. Met Profilife is dit echter geen probleem: er wordt 
maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks gespaard in één of meer beleggingsfondsen. Er wordt m.a.w. aan 
een gemiddelde koers geïnvesteerd.

De Decavi-Verzekeringstrofeeën worden georganiseerd sinds 2000 en bekronen 
jaarlijks de beste verzekeringsproducten van het voorbije jaar. Bij de uitreiking 
van de Levensverzekeringstrofeeën 2016 sleepte Generali Belgium de Trofee in 
de wacht in de categorie ‘Tak 23 – low en medium risk’.
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PRODUCTKENMERKEN

Voor wie is Profilife geschikt?
Profilife richt zich tot beleggers (natuurlijke personen en rechtspersonen) die rendement aan hun portefeuille wen-
sen toe te voegen door op regelmatige tijdstippen een beperkt bedrag te investeren. 

Kenmerken Profilife

 Type Tak 23 levensverzekering

 Minimum premie € 37,5 indien geen overlijdensdekking. Raadpleeg voor de andere gevallen 
uw salesmanager

 Instapkosten makelaar  Max. 4% 

 Instapkosten maatschappij 1%

 Forfaitaire instapkost € 10

 Uitstapkosten n Geen uitstapkosten vanaf het 6de jaar
 n Degressief de eerste 5 jaar (5% - 4% - 3% - 2% - 1%)

 Looptijd contract Min. duur 5 jaar - max. onbeperkt

 Beheerskosten fondsen Afhankelijk per fonds (zie beheersreglementen of de fondsenfiches)

 Valorisatie Dagelijkse valorisatie

Samenvattende Risico-Indicator
Afhankelijk per fonds, beschikbaar in de fondsenfiches. Deze is op een schaal van 1 tot 7 gedefinieerd, waarbij 7 
de hoogste samenvattende risico-indicator is.

Wat wordt er bij overlijden uitgekeerd?
Bij overlijden keren we aan de begunstigde de reserve van het Profilife contract uit. Er zijn extra overlijdensdek-
kingen mogelijk (zie Algemene Voorwaarden). De eerste 30 dagen van het contract bieden we gratis een tijdelijke 
waarborg overlijden door ongeval van € 6.250 aan.

Geen beurstaks Geen roerende
voorheffing

Vrije keuze van
begunstigden
bij overlijden

Mogelijkheden
voor

successieplanning

VOORDELIGE TAXATIE EN SUCCESSIEPLANNING

Welke taksen worden aangerekend?
Profilife is onderworpen aan een taks van 2% op de stortingen indien de verzekeringnemer een fysiek persoon is 
en van 4,4% voor rechtspersonen.
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Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw salesmanager.

Profilife is een tak 23 product levensverzekering van Generali Belgium NV. Het financieel risico van de beleg-
gingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. De rendementen uit het verleden zijn geen 
waarborg voor de toekomst. De fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving 
die van toepassing is op dit moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale 
behandeling kan aan latere veranderingen onderhevig zijn. U vindt meer informatie over de beleggingsfondsen 
in de beheersreglementen. Over de financiële opties vindt u meer informatie in de algemene voorwaarden en 
Essentiële-Informatiedocument van Profilife. U kunt ook de verschillende prestatiescenarios’s raadplegen op de 
Specifieke-Informatiedocument van de gekozen fondsen. Deze documenten zijn beschikbaar op www.gensite.be.

Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - www.generali.be - 
Louizalaan 149 - 1050 Brussel - E-mail: servicedesk@generali.be - Tel.: 02 403 89 00 - Fax: 02 403 88 99. Eventuele klachten kan men melden 
via volgend e-mailadres: beheer.klachten@generali.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) 
0145 (KB van 04/07/1979 - BS van 14/07/1979). Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van 
de verzekeringsgroepen onder het nummer 026. De Europese verordening met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens is 
van kracht sinds 25 mei 2018 en versterkt uw rechten. Generali Belgium schenkt de grootste aandacht aan de bescherming van deze gege-
vens. Een overzicht van de politiek van Generali Belgium inzake de verwerking van persoonlijke gegevens vindt u terug op http://generali.be/
gegevensbescherming.html. Heeft u vragen i.v.m. deze verwerking? Stuur deze naar volgend e-mailadres dpo@generali.be. Het Belgisch recht 
is van toepassing op het contract. Het financieel risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Raadpleeg voor meer informatie 
het reglement van deze actie, de Essentiële-Informatiedocumenten, de prestatiescenario’s en de algemene voorwaarden beschikbaar bij uw 
makelaar of via www.generali.be.
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