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Periodieke Premies

GENERALI BELGIUM PROFILIFE
Verzekeringstak Tak 23
Duur van het contract (N) Vrij (min. 5 jaar - max. onbeperkt - uitgezonderd fiscale contracten)
Duur van de betalingen (M) Vrij (> 1)
Aantal verzekerden 1 (max. leeftijd bij onderschrijving = 70 jaar)
Aan te duiden kinderen /
Prestatie Prestatie op einddatum indien de verzekerde nog in leven is of prestatie overlijden op het ogenblik van het overlijden
Verdeling van de stortingen /
Minimale aanvangsstorting zonder vaste overlijdensdekking en zonder 
aanvullende waarborgen

Minimum € 37,5 - Geen maximum

Minimale aanvangsstorting in geval van een vaste overlijdensdekking Zie tabel hieronder

Minimale aanvangsstorting in geval van aanvullende waarborgen
Het bedrag van de aanvangsstorting wordt verhoogd met één premie van de aanvullende verzekering(en) met een minimum van 3 maandpremies van de

aanvullende verzekering in geval van maandelijkse fractionering

Aanvullende stortingen
De niet-geplande bijkomende stortingen zullen jaarlijks beperkt worden tot een bedrag dat overeenkomt met het jaarlijkse objectief -

Indien het jaarlijkse objectief ≤ € 2000 bedraagt, zijn de niet-geplande bijkomende stortingen beperkt tot jaarlijks € 2000
Jaarlijks objectief zonder vaste overlijdensdekking Min. € 450 (met min. € 12,5 per fonds)

Jaarlijks objectief in geval van een vaste overlijdensdekking
  Min. 1% van het kapitaal, met een min. van € 450 als de onderschrijvingsleeftijd ≤ 50 -
Min. 2% van het kapitaal, met een min. van € 450 als de onderschrijvingsleeftijd > 50

(met min. € 12,5 per fonds, behalve voor de aanvangsstorting)
Stortingsplan Regelmatig (maand., trim., sem. of jaarlijkse) en / of gepersonaliseerd (5 stortingen per jaar)
Domiciliëring Verplicht bij maandelijkse premiesplitsing of aanwezigheid van aanvullende waarborgen
Indexatie 2,5% of 5% per jaar (niet gefiscaliseerd) of volgens de fiscale barema’s (gefiscaliseerd)
Instapkosten maatschappij 1%
Inningscommissie Max. 4%
Forfaitaire instapkost € 10
Kosten voor niet-domiciliëring € 1,24
Aantal fondsen Keuze uit fondsen van het San Marco gamma
Toekenning van winstdeling /
Beheerskosten Zie Beheersreglement

Overlijdensdekking
Vast kapitaal (min. € 6250 - max. € 125.000) -

100% - 150% van het samengestelde spaarbedrag -
100% - 200% van de stortingen met als minimum het bedrag van het samengestelde spaarbedrag

Tijdelijke waarborg bij ongeval € 6250 gratis gedurende 30 dagen - Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract

Niet-geplande opvragingen
Max. 1 per maand en 4 per jaar - Min. € 250 per opvraging -

Het minimale samengestelde spaarbedrag na opvraging: € 1250

Kosten niet-geplande gedeeltelijke opvragingen / totale opvragingen
5% - 4% - 3% - 2% - 1%, 0% vanaf het zesde jaar -

In geval van een totale opvraging: zelfde condities als hiervoor met een min. van € 75 geïndexeerd (basis =1988)

Overdrachten
Min. € 250 en het min. samengestelde

bedrag na de overdracht = € 250 per fonds
Kosten van overdrachten tussen fondsen 1 keer gratis per jaar, daarna 1% van het overgedragen bedrag met min. € 12,5 en max. € 37,5 per gecrediteerd fonds
OV Max. € 125.000
IV Vrijstelling van het regelmatige plan en de OV
IVR IVR
Junior Bijstand /

Begunstigde(n)
Vrije keuze (enkel bij contracten van onbepaalde duur:

Begunstigde leven = verzekeringsnemer)
Fiscaliteit Niet gefiscaliseerd - Pensioensparen - Langetermijnsparen

AANVANGSSTORTING VOOR EEN CONTRACT ZONDER AANVULLENDE WAARBORGEN EN ZONDER BIJPREMIE
overlijdenskapitaal

(aanvangskap.)
in €

leeftijd (*)
≤ 7500,00

7500,01 tot 
10.000,00

10.000,01 tot
15.000,00

15.000,01 tot
20.000,00

20.000,01 tot
25.000,00

25.000,01 tot
50.000,00

50.000,01 tot
75.000,00

75.000,01 tot
100.000,00

100.000,01 tot 
125.000,00

20-30 50,00 50,00 50,00 62,50 75,00 150,00 225,00 300,00 375,00

31-40 50,00 50,00 75,00 87,50 112,50 225,00 337,50 450,00 562,50

41-50 75,00 87,50 125,00 175,00 212,50 425,00 637,50 850,00 1062,50

51-60 150,00 200,00 300,00 387,50 487,50 975,00 1462,50 1950,00 2437,50

(*) leeftijd van de oudste van de 2 verzekerden


