Product fiche
Hierbij vindt u de technische
bijzonderheden van de
oplossing van
Delta Lloyd Life.

Scala Keyman
Bedrijfsleiderverzekering

Geldig vanaf 30/04/2014

Kenmerken
Soort plan
Budget
Beheer
Verzekeringstechniek
Sociaal statuut verzekerde
Minimumpremie
Toelage/bijdrage
Voorschot op polis/ inpandgeving

Bedrijfsleiderverzekering
Vaste bijdrage
Gedifferentieerd beheer - verzekeringsrekening
Universal Life
Zelfstandige bedrijfsleider
1500 euro per jaar*per overeenkomst
Ja/Nee
Enkel ten voordele van de onderneming

Waarborg Overlijden
Minimaal overlijdenskapitaal**
Maximaal overlijdenskapitaal

Geen minimum, vrije keuze van het bedrag
Geen maximum, vrije keuze van het bedrag

Waarborg arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling
Arbeidsongeschiktheidsrente**
Dekking
Type van uitstel

Overname van het volledige premiebudget
Ziekte en/of ongeval van alle aard
Wachttijd - terugwerkende dekking
Carenstijd: van 30 tot 360 dagen
Uitbetaling van een kapitaal (vrij te bepalen) bij totale en blijvende
arbeidsongeschiktheid na een ongeval

Arbeidsongeschiktheidskapitaal na een ongeval

Reserve

V.U. : Christel Droogmans Fonsnylaan 38 – B 1060 Brussel - FI- Scala KM – N-02/2014

Toekenning van saldo reserve aan vennootschap bij pensioen van
bedrijfsleider***.
Winstdeling

De rentevoet is van toepassing voor de opgebouwde reserves. Een
wijziging van de rentevoet is enkel van toepassing op de nog op te bouwen
reserves.
Geen vereiste toekenningsvoorwaarden - mogelijkheid om ze te
investeren in de fondsen van Tak 21 of Tak 23

Fiscaliteit premies
Taksen
Fiscaal voordeel

Overlijden

Arbeidsongeschiktheid

4,40%
Aftrekbaar als bedrijfskost

9,75%
Aftrekbaar als bedrijfskost

Kosten en commissies rechtstreeks op het contract aangerekend
Instapkosten voor de maatschappij
Beheerskosten voor de maatschappij
Commissieloon voor de verzekeringstussenpersoon

*
**
***
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Reserve/overlijden: 1%
Risicodekkingen: 2%
Op de reserve: 0,05%
Op het kapitaal overlijden: 0,08%
Op de premies overlijden: 0% tot 6%
Op de risicopremies: 0% tot 15%
Op de reserve: 0% tot 0,25%

1000 euro indien gecombineerd met een ander Scala-contract buiten Scala Free Pension
Moduleerbaar
Wervingskosten ter vervanging van de bedrijfsleider met het oog op de continuïteit

www.deltalloydlife.be
info@deltalloydlife.be

Fiscaliteit uitkeringen
Overlijden

Arbeidsongeschiktheid

33,99% ( belastbare opbrengst in hoofde van
het bedrijf)

33,99% ( belastbare opbrengst in hoofde van
het bedrijf)

Praktische informatie
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook
alle BOAR-takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (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 – Delta Lloyd Bank: 646-030268054 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB. De FSMA (Financial Services and Markets Authority) is de Belgische toezichthouder op de
financiële sector. Haar zetel is gelegen in de Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.
De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afzonderlijk beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd
binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar zal dit bijzonder vermogen bij voorrang worden aangewend ter
uitvoering van de verplichtingen van de verzekeraar ten aanzien van de verzekeringnemers en/of begunstigden.
Voor meer details over het levensverzekeringsproduct wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die op verzoek kosteloos
kunnen worden verkregen op de zetel van Delta Lloyd Life NV en die steeds kunnen worden geraadpleegd op de website www.deltalloydlife.be.
Het beleid van Delta Lloyd Life NV voor het beheer van belangen-conflicten is beschikbaar op www.deltalloydlife.be onder de rubriek
van de wettelijke documenten.
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