Delta Lloyd Groep, een gezonde en betrouwbare onderneming.
Delta Lloyd Life is een onderdeel van de Delta Lloyd Groep. Al sinds 1807 zijn we een betrouwbare partner
voor verzekeringen, pensioenen, bankzaken en investeringen. We hebben een solide financiële reputatie,
dankzij onze focus op langetermijnvisie en uitstekend risicobeheer. Zakelijk succes begint voor ons dan ook
met integriteit en een gezonde bedrijfsfilosofie.

Delta Lloyd Life, dé pensioenexpert.
Onze expertise reikt het verst als het op pensioenen aankomt. We willen dat u later met volle teugen geniet
van uw pensioen, en zorgen ervoor dat u de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. Met dit voor ogen
volgen wij het overheidsbeleid op de voet opdat onze financiële experts, u de beste spaaroplossing tegen de
beste voorwaarden zouden kunnen garanderen.

Uw belang voor alles.
Uw spaarcapaciteit fluctueert doorheen uw leven. Daarom bieden we u moduleerbare oplossingen naargelang
de situatie waarin u zich bevindt. Zo spaart u comfortabel en gerust voor uw pensioen. We adviseren ook
bedrijven, in functie van hun activiteiten, hun wensen en hun projecten. Zo komen we steeds tot een ‘employee
benefits’-beleid waar zowel het bedrijf als de medewerkers beter van worden.

Sociale verantwoordelijkheid.
We willen al onze activiteiten transparant houden voor u en handelen ethisch, met grote aandacht voor
duurzame ontwikkeling en een correct evenwicht tussen de belangen van alle betrokken partijen.
Via maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) streeft Delta Lloyd Groep naar een positieve bijdrage
aan de ontwikkeling van medewerkers, maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu.

Onze financiële adviseurs staan dicht bij u.
Delta Lloyd Life heeft een netwerk van financiële adviseurs. Ook zij streven naar een duurzame relatie met
hun klanten. Ze zijn proactief en staan u bij op elk moment. Grote bedrijven kunnen een beroep doen op onze
Employee Benefits Consultants die hen nauw begeleiden in het bereiken van hun doelstellingen.

Meer weten over DL Strategy in het algemeen of meer bijzonder over de fondsen Eternal en
Eternal Alpha van DL Strategy?

De tijd vliegt voorbij en u bent vlugger gepensioneerd
dan u denkt. Wacht dus niet langer om de nodige
maatregelen te treffen.
Bespreek samen met uw financieel adviseur wat
de beste strategie is voor uw bescherming.
Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken
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• Neem contact op met uw financieel adviseur.
• Of raadpleeg de financiële informatiefiche van het product op www.deltalloydlife.be.

U rekent op uw
wettelijk pensioen?
Waar heeft u
leren rekenen?

Lijkt uw pensioen nog ver weg, of kijkt u al uit naar
deze nieuwe fase in uw leven? Wat vaststaat, is
dat u vanaf uw pensionering alle tijd hebt om te
genieten van het leven. Op voorwaarde dat u het
zich financieel kunt veroorloven …

Voor 74% van de Belgen1, zal het wettelijk pensioen ontoereikend zijn om hun levensstandaard te behouden. Het
dekt immers gemiddeld amper 60% van het laatste beroepsinkomen, terwijl het verblijf in een rusthuis alleen al
meer dan € 1 300 per maand kost. (Bron: OIVO onderzoek, oktober 2010)
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€ 3 000
€ 2 500
€ 2 000
€ 1 326,90

€ 1 500
€ 2 059

€ 1 000
€ 500
€-

€ 635

Gemiddelde maandelijkse
kostprijs rusthuis
€ 858

€ 923

Europese
armoededrempel

€ 3 000
€ 2 500

€ 2 453

€ 2 000

€ 1 326,90

€ 1 500
€ 1 000
€ 500

Gemiddelde maandelijkse
kostprijs rusthuis

€ 1 243

€ 858

€ 941

Europese
armoededrempel

€Zelfstandigen

Loontrekkenden

Ambtenaren

Een aanvullend pensioenkapitaal
is dus essentieel.

1 Nationale Pensioenenquête 2012: “Het pensioen in de Belgische huiskamer” uitgevoerd bij 1 450 respondenten door Delta Lloyd Life in samenwerking
met het onafhankelijke onderzoeksbureau Client Mining.
2 Bron van het gemiddeld wettelijk pensioen: RVP en PDOS (verwerking door het Federaal Planbureau).
Opmerking: het betreft hier de situatie op 01/07/2010 voor de ambtenaren en op 01/01/2011 voor de andere pensioenstelsels. Het zijn gemiddelde
maandbedragen op basis van gemiddelde loopbanen.
3 DL Strategy is een levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (tak 21) en/of
beleggingsfondsen (tak 23) zonder kapitaalgarantie. Voor meer informatie, raadpleeg de financiële informatiefiche DL Strategy levensverzekering op
www.deltalloydlife.be.

U droomt van een zorgeloos pensioen? DL Strategy3 biedt u de geschikte oplossing.
U bouwt een aardig spaarcentje op en geniet daarbij een aanzienlijke belastingbesparing.
Delta Lloyd Life, uw pensioenexpert, staat aan uw zijde op elk moment van uw leven, en garandeert u een veilige
belegging tot aan uw pensioen.

Sommige gepensioneerden komen moeilijk rond, anderen hebben het veel breder. Sommigen moeten langer
werken, anderen kunnen vroeger stoppen. Het verschil zit hem in een tijdige planning van deze levensfase …

Zult u comfortabel
kunnen leven met uw
pensioen?

Bereken het heel eenvoudig op
www.pensioenmeter.be.
De Pensioenmeter is een handige online tool waarmee
u heel eenvoudig uw pensioenkloof kunt berekenen,
namelijk het verschil tussen het gewenste pensioen en
het pensioen dat u effectief zal ontvangen. Zo kunt u
nagaan of uw verwachtingen overeenstemmen met uw
toekomstige behoeften.

Een ding is zeker: uw pensioen zal veel lager zijn dan uw huidig inkomen. Ook al lijkt uw pensioen nog ver weg,
wacht niet om een pensioenkapitaal op te bouwen. Vroeg begonnen is immers half gewonnen …

Voorbeeld:
Om een aanvullend pensioenkapitaal van € 50 000 op te bouwen.
Aantal jaren
tot het pensioen
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spaarbedrag
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Opmerking: Deze cijfers zijn louter informatief en verwijzen niet naar een specifiek product van Delta Lloyd Life.
De simulatie houdt rekening met 3% instapkosten en een globaal brutorendement van 3% (er wordt geen rekening gehouden met
andere kosten of enige fiscale inhouding). Dit rendement bevat zowel de gewaarborgde technische rentevoet als de eventuele jaarlijkse
variabele winstdeelname. Deze rendementen zijn niet gewaarborgd.

Onze tip: time is money!
Vroeg begonnen is half gewonnen!

Er bestaan verschillende formules om een aanvullend pensioenkapitaal
op te bouwen. Met DL Strategy benut u ze optimaal.

Morgen een goed pensioen,
vandaag al een mooie
belastingbesparing.

Dankzij het pensioensparen en het langetermijnsparen van DL Strategy,
bouwt u een aantrekkelijk pensioenkapitaal op. Bovendien geniet u
van een interessante belastingvermindering, goed voor 30% van de
gestorte premie.
De maximumpremie die u kan storten voor het pensioensparen is
voor iedereen hetzelfde. Voor het langetermijnsparen is dit maximum
afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Keuze tussen twee fondsen.
Uw spaarcenten zitten veilig in een levensverzekeringscontract (Tak 21).
U hebt de keuze tussen twee fondsen met gewaarborgde interestvoet:
Eternal Fonds : uw storting geniet een gewaarborgde
basisrentevoet4 tijdens de hele duur van de belegging, verhoogd
met een eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname5.
Eternal Alpha Fonds : het rendement bestaat uitsluitend uit de
eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname5. U maakt dus kans
op een potentieel hoger rendement maar uw netto kapitaal6 blijft
beschermd.
Uw keuze hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie: uw profiel,
uw vermogen, uw doelstellingen en uw beleggingshorizon. Uw netto
kapitaal6 is voor beide formules sowieso gewaarborgd, wat er ook
gebeurt. Bovendien zijn de gekapitaliseerde interesten en toegekende
winstdeelname ieder jaar definitief verworven.

Uw andere voordelen:
- Vrij bedrag:

u bepaalt zelf het bedrag dat u wenst te storten vanaf € 40 per maand, weliswaar
beperkt tot de fiscale maximumpremie.

- Grote vrijheid:

u bent niet verplicht ieder jaar te storten, evenmin telkens hetzelfde bedrag7.

- Dubbel voordelig:

in een gezin mogen beide partners een pensioenspaar- en/of langetermijnspaarcontract
onderschrijven. Zo haalt u dubbel voordeel uit de belastingbesparing.

- Zeer flexibel en gemakkelijk:

u hebt de keuze uit maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of
jaarlijkse stortingen.

- Cumuleerbaar:

om de belastingbesparing maximaal te benutten kunt u pensioensparen
en langetermijnsparen perfect cumuleren.

Extra bescherming voor uw toekomst en die van uw naasten.
U moet op alles voorbereid zijn om uw financiële situatie en die van uw naasten veilig te stellen. Zo moet u
ook rekening houden met invaliditeitsperiodes ten gevolge van een ziekte of ongeval. Wist u dat ongeveer één
persoon op tien te maken krijgt met een periode van invaliditeit voor de leeftijd van 65?
Zou u in voorkomend geval al uw gewone uitgaven kunnen betalen met de vergoeding die u van het ziekenfonds
ontvangt? Meestal is het antwoord hierop: neen!
Met de aanvullende waarborg premievrijstelling zorgt Delta Lloyd Life voor de verdere stortingen8
in uw pensioenplan. U bent dus zeker dat uw financiële doelstellingen gehaald worden, wat er ook gebeurt.
De waarborg premievrijstelling is dus een troef voor de opbouw van uw pensioen.

U ziet het:
als pensioenexpert, waarborgt Delta Lloyd Life de opbouw
van uw aanvullend pensioen, in alle omstandigheden.

4 De interestvoet is niet gewaarborgd voor toekomstige stortingen. De gewaarborgde interestvoet wordt toegepast op de in het fonds belegde netto
stortingen. De gewaarborgde interestvoet is deze die van toepassing is op het tijdstip van de ontvangst van de storting.
5 Ieder jaar kan de maatschappij een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het plan dat werd neergelegd bij de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor zover het contract in voege was op 31 december van het jaar dat aan de toekenning voorafgaat.
Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van
winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.
6 Kapitaal na aftrek van de taksen, instapkosten, beheerskosten, alsook premies en taksen van de eventuele aanvullende waarborgen.
7 Opgelet : enkel de stortingen die uitgevoerd werden gedurende het jaar, geven recht op een fiscaal voordeel.
8 Delta Lloyd Life betaalt de verzekeringspremies tijdens de invaliditeit naar rato van het invaliditeitspercentage.

