Scala Keyman

Financiële infofiche
Geldig vanaf 1/6/2016
Type
levensverzekering

Bedrijfsleidersverzekering

Overlijdensdekking

De maatschappij zal een vast bedrag betalen dat in de bijzondere voorwaarden bepaald wordt.

Waarborgen
in geval van
arbeidsongeschiktheid







Pensioenreserve

Doelgroep

1

premievrijstelling:
de maatschappij neemt gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid de betaling van de
verzekeringspremies voor haar rekening in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad.
arbeidsongeschiktheidsrente:
de maatschappij betaalt gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid een rente uit in
verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad.
De waarborg ‘premievrijstelling’ moet verplicht onderschreven worden.
De volgende opties zijn van toepassing:
‐
dekking ziekte en/of ongeval van alle aard
‐
carenstijd: van 30 tot 360 dagen, afkoopbaar
‐
indexering: tussen 0 en 3% (rekenkundig)
‐
progressieprofiel: bepaling van een moduleerbaar percentage van de rente gedurende het
eerste jaar van de rente‐uitkering
overbruggingsrente: dekking van de vaste kosten gedurende een bepaalde periode (maximaal 3
jaar)
arbeidsongeschiktheidskapitaal bij ongeval:
in geval van een volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid na een ongeval betaalt de
maatschappij een bedrag uit aan de begunstigde zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.



Reserve van het contract:
uitkering van saldo van reserve aan vennootschap bij pensioen van bedrijfsleider
minimum 2500 euro (exclusief winstdeelname)
maximum 10 000 euro op termijn (exclusief winstdeelname)
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 (0%1 + winstdeelname)



In geval van overlijden zal de maatschappij één van die 2 bedragen aan de begunstigde(n)
storten:
een vast bedrag dat in de bijzondere voorwaarden bepaald wordt indien dat bedrag hoger is
dan de opgebouwde reserves
het volledige bedrag van de opgebouwde reserves

Deze verzekering richt zich naar zelfstandigen met een bedrijf, die hun bedrijf willen beschermen in
geval dat ze overlijden of arbeidsongeschikt worden.

De meest recente gewaarborgde intrestvoet is consulteerbaar op www.intrestvoeten.be.
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Algemeen
Instapkosten voor de
maatschappij

Reserve/overlijden: 1%
Risicodekkingen: 2%

Beheerskosten voor de
maatschappij

Reserve: 0,05%
Overlijdenskapitaal: 0,08%

Commissie voor de
tussenpersoon

Op de overlijdenspremies: 0% tot 6%
Op de risicopremies: 0% tot 15%
Op de reserve: 0% tot 0,25%

Looptijd

De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar

Premie

De minimale jaarpremie (taks inbegrepen) bedraagt 1 500 euro per overeenkomst (1 000 euro per
overeenkomst indien combinatie met een andere overeenkomst voor zelfstandigen, behalve Scala
Free Pension). De periodiciteit van de premies is vrij en mag maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks
of jaarlijks zijn.

Fiscaliteit






Informatie

Premie Overlijden
‐
taks: 4,4%
‐
fiscaal voordeel: aftrekbaar voor de vennootschap
Premies Arbeidsongeschiktheid
‐
taks: 9,25%
‐
fiscaal voordeel: aftrekbaar voor de vennootschap
Uitkering Overlijden
‐
33,99% (belastbaar inkomen voor het bedrijf)
Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid
‐
33,99% (belastbaar inkomen voor het bedrijf)

Eén keer per jaar verstrekt de maatschappij alle informatie aan de verzekeringnemer over de
evolutie van de Scala Keyman‐overeenkomst.
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