
DB Long Term Plan
Een Tak 21-verzekeringsproduct van Allianz Benelux NV

  
Neem vandaag uw
voorzorgen voor morgen
➜ Instapkosten die bij de laagste op de markt horen
➜ Een intrestvoet van 0% op jaarbasis
➜ Een aanzienlijk fiscaal voordeel tot 30% van het premiebedrag
➜ Een oplossing op maat dankzij de flexibele stortingen

Risico’s verbonden aan dit product: 
➜ Insolvabiliteitsrisico van de verzekeringsmaatschappij
➜ Risico op taksen en uitstapkosten 

bij afkoop of opname



Een intrestvoet van 0%

Later wordt ooit nu. En als u nu wilt genieten van 
een leven zonder financiële zorgen, zal dat later 
niet anders zijn. Wilt u sparen voor een aanvullend 
pensioen, en dit zonder al te veel kosten? En daar 
nog eens een fiscaal voordeel bovenop? Dat kan.
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Het Belgische pensioenstelsel is gebaseerd op drie pijlers:
1. Het wettelijke pensioen.
2. Het aanvullende pensioen, georganiseerd door de werkgever.
3.  Het individueel pensioen: pensioensparen en/of langetermijnsparen met 

een fiscaal voordeel.



Een intrestvoet van 0%

Is uw hypothecaire 
lening afbetaald? 
Start met 
langetermijnsparen
Een contract langetermijnsparen moet 
altijd afgesloten worden voor de 65ste 
verjaardag van de verzekeringnemer. 
Het maximumbedrag dat in aanmer-
king komt voor belastingvermindering, 
is afhankelijk van uw netto belastbaar 
beroepsinkomen en wordt voor het in-
komstenjaar 2021 begrensd tot 2.350 
euro. Het fiscaal voordeel van DB Long 
Term Plan kan eveneens beperkt wor-
den op grond van het bestaan van een 
hypothecaire lening die u blijft aflos-
sen, hoewel dit niet in alle gevallen zal 
gelden. Het fiscaal voordeel van DB 
Long Term Plan kan dan combineer-
baar zijn met het aflossen van een hy-
pothecaire lening.*

Ontdek  
DB Long Term Plan
Voor die derde pijler stelt Deutsche 
Bank DB Long Term Plan voor, een 
Tak 21-product (levensverzekering naar 
Belgisch recht) van Allianz Benelux NV, 
gecommercialiseerd door Deutsche 
Bank. Dit toont eens te meer onze 
onpartijdige aanpak aan. Dit product 
biedt een intrestvoet van 0% gewaar-
borgd door Allianz Benelux NV. Het 
brutorendement op jaarbasis wordt 
tot de einddatum van het contract ge-
waarborgd. De intrestvoet kan op elk 
moment worden gewijzigd voor nieu-
we stortingen in functie van de mark-
tevolutie. De verzekeringnemer wordt 
door de verzekeringsonderneming per 
brief of e-mail van een wijziging van de 
gewaarborgde intrestvoet op de hoog-
te gebracht.

Slechts 1%  
instapkosten
Trouw aan onze strijd tegen nutteloze 
kosten bieden wij u deze formule aan 
met instapkosten, die bij de laagste 
op de markt horen. Bij Deutsche Bank  
betaalt u immers maar 1% instapkos-
ten op de premies. Op de premies is  
2% premietaks verschuldigd. De uit-
stapkosten bedragen 5% van het ge-
kapitaliseerde spaartegoed. Dit tarief 
vermindert met 0,1% per maand in de 
loop van de laatste 50 maanden en is  
zo op de einddatum van het contract 
gelijk aan 0%. Er zijn geen uitstapkos-
ten indien de afkoop plaatsvindt meer 
dan 5 jaar na de datum van inwer-
kingtreding van het contract en na de 
58ste verjaardag van de verzekerde. 
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Voor alle klachten kunt u terecht bij onze dienst Client Solutions: tel. +32 2 551 99 34, fax +32 2 551 62 99, e-mail: clienten.dienst@db.com, 
www.deutschebank.be of bij OMBUDSFIN: tel. +32 2 545 77 70, fax +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.
be. De cliënt kan zich ook tot de verzekeringsmaatschappij wenden: Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 - 1000 Brussel – tel.: 
+32 2 214 61 11 – www.allianz.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan 
hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – Adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel, tel. + 32 2 547 58 71, fax + 32 2 547 59 75, e-mail: info@ombudsman.as, website: www.ombudsman.as

* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Raadpleeg uw fiscale raadgever voor een gedetailleerde 
analyse van uw situatie.



 RISICO’S

Insolvabiliteitsrisico
Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij 
niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Aangezien de 
verzekeringsmaatschappij Allianz Benelux NV de terugbetaling van uw 
gekapitaliseerde spaartegoed waarborgt (uw nettostortingen gekapitaliseerd 
tegen de gewaarborgde intrestvoet), loopt u een kredietrisico op Allianz 
Benelux NV. In het slechtst denkbare scenario, in geval van faillissement 
of risico op faillissement van Allianz Benelux NV is een verlies van het 
gekapitaliseerde spaartegoed dan ook niet uit te sluiten. 

Risico op afkoop of opname 
Bij volledige of gedeeltelijke afkoop of opname zijn er taksen en uitstapkosten 
verschuldigd die een impact kunnen hebben op het gespaarde kapitaal.

Voor meer informatie over de mogelijke risico’s, het dienstenaanbod en het 
belangenconflictenbeleid van Deutsche Bank: raadpleeg de MiFID-brochure 
op www.deutschebank.be/nl/tarieven.html ga naar een Financial Center of bel 
naar onze dienst Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
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Een belastingvermin-
dering tot 30%
DB Long Term Plan kan u recht geven op 
een fiscaal voordeel tot 30% van het pre-
miebedrag. Voor het inkomstenjaar 2021 
is het maximumbedrag dat in aanmerking 
komt voor belastingvermindering vastge-
legd op 2.350 euro per belastingplichtige. 
Dat kan dus een belastingvermindering 
opleveren tot 705 euro. Wanneer er in 
deze brochure sprake is van een fiscale be-
handeling hangt deze uiteraard af van de  
individuele situatie van de verzekering-
nemer en kan deze in de toekomst on-
derhevig zijn aan wijzigingen. Wanneer 
verwezen wordt naar een belastingstelsel 
dient dit begrepen te worden als het be-
lastingstelsel dat van toepassing is op een  
gemiddelde niet-professionele verzeke-
ringnemer met de hoedanigheid van na-
tuurlijke persoon, inwoner van België.

Flexibele stortingen
U kunt zelf kiezen welk bedrag u op jaar-
basis stort (minimaal 600 euro) alsook de 
frequentie van die stortingen. Dat kan op 
maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaar-
lijkse of jaarlijkse basis (met een minimum 
van 50 euro per storting). Het maximum-
bedrag kan jaarlijks aangepast worden. 
Wilt u telkens het wettelijke maximum-
bedrag storten, dan kunt u vragen om uw 
stortingen jaarlijks aan te passen aan het 
nieuwe wettelijke maximumbedrag. 

Raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden  
van het verzekeringsproduct voordat u op dit product inschrijft.  
De infofiche is beschikbaar aan het einde van deze brochure. Beide  
documenten zijn ook gratis beschikbaar op www.deutschebank.be

 MEER WETEN 

Surf naar www.deutschebank.be 
en ontdek ons aanbod.

Wenst u in te schrijven?
n  Bel onze specialisten van Talk & Invest op 

het nummer 078 153 154.
n  Maak een afspraak in uw Financial Center 

op het nummer 078 156 160.



Financiële infofiche levensverzekering

Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productvoorwaarden die vanaf 01/04/2020 van  
toepassing zijn.

Type levensverzekering DB Long Term Plan is een Tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht van
Allianz Benelux NV die bovenop het gewaarborgde rendement, op discretionaire basis
ook nog een deling in de mogelijke winsten van de onderneming aanbiedt.

Waarborgen door Allianz
Benelux NV

n   Bij leven: het gekapitaliseerde spaartegoed.
n  Bij overlijden: het gekapitaliseerde spaartegoed.
Het gekapitaliseerde spaartegoed is het spaartegoed samengesteld uit de totaliteit van de nettopremies 
(gelijk aan de premiestortingen verminderd met de taksen en instapkosten), gekapitaliseerd tegen de 
gewaarborgde intrestvoet van toepassing op het ogenblik van de premiestortingen verhoogd met de 
eventuele winstdelingen en verminderd met de eventuele opnames.

Doelgroep n   Personen op zoek naar een soepel en moduleerbaar aanvullend voorzorgsplan in het kader van het 
langetermijnsparen.

n    Onderschrijven is enkel mogelijk voor Belgische residenten. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling 
dat de wettelijke verblijfplaats van de verzekeringnemer tevens zijn gewone verblijfplaats is. Indien dit 
niet het geval zou zijn, dient de verzekeringnemer de verzekeringstussenpersoon, Deutsche Bank AG 
Bijkantoor Brussel, daarover alvorens het sluiten van het verzekeringscontract op de hoogte te brengen 
door middel van een door de verzekeringnemer ondertekend document.

Rendement

Gewaarborgde intrestvoet: n  De gewaarborgde intrestvoet bedraagt 0% op jaarbasis. De intrestvoet toegepast op de gestorte 
nettopremies wordt gewaarborgd door Allianz Benelux NV gedurende de volledige looptijd van 
het contract. De intrestvoet is niet gewaarborgd zolang geen storting werd geboekt. De intrestvoet 
kan op elk moment worden gewijzigd voor nieuwe stortingen in functie van de marktevolutie. De 
verzekeringnemer wordt door de verzekeringsonderneming per brief of e-mail van een wijziging van de 
gewaarborgde intrestvoet op de hoogte gebracht.

Winstdeling: n  In overeenstemming met het jaarplan neergelegd bij de NBB kan jaarlijks een winstdeling aan het 
contract worden toegekend, tenzij dit uitgesloten is in de bijzondere voorwaarden. De winstdeling 
is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. Ze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering en hangt volkomen af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de 
verzekeringsmaatschappij.

Toetreding / inschrijving n   Het contract treedt in werking op de werkdag die volgt op de ontvangst van de eerste premiestorting 
door Allianz Benelux NV en na ondertekening van het contract.

n  De kapitalisatie van de storting vangt aan op de werkdag die volgt op de ontvangst van de premie door 
Allianz Benelux NV.

Kosten

Instapkosten: 1% van de premies. Die kosten worden doorgestort aan de verzekeringstussenpersoon, Deutsche Bank 
AG Bijkantoor Brussel.

Uitstapkosten: De uitstapkosten lopen op tot 5% van het gekapitaliseerde spaartegoed. Dit tarief vermindert met 0,1% 
per maand in de loop van de laatste 50 maanden en is op de einddatum van het contract gelijk aan 0%.  
Er zijn geen uitstapkosten indien de afkoop plaatsvindt meer dan vijf jaar na de datum van inwerkingtre-
ding van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.

Beheerskosten die 
rechtstreeks op het contract 

worden aangerekend:

Op het spaartegoed samengesteld door de nettopremies vanaf 01/04/2020 wordt een jaarlijkse beheers-
kost van 0,25% aangerekend, verrekend op maandbasis. Op het spaartegoed samengesteld door nettopre-
mies uitgevoerd vóór 01/04/2020 wordt er geen beheerskost aangerekend.

Vergoedingen die door de 
verzekeringsmaatschappij aan 
de verzekeringstussenpersoon 
worden betaald voor de distri-
butie van de verzekeringspro-

ducten:

Eenmalige beheersvergoeding van 30% op de eerste jaarpremie. Die vergoeding is
definitief verworven op voorwaarde dat de verzekeringnemer gedurende de eerste vier
jaar premies stort. Voor meer informatie over deze beheersvergoeding kunt u terecht
bij onze dienst ‘Client Solutions’ - 02 551 99 34.

Kosten in geval van  
afkoop/opname:

Zie ‘Uitstapkosten’ hierboven.

Looptijd Het contract loopt tot de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer indien de verzekeringnemer bij 
aanvang van het contract jonger dan 55 jaar is. Als de verzekeringnemer bij aanvang van het contract 
55 jaar of ouder is, zal het contract een looptijd hebben van (minimaal) 10 jaar. Het contract eindigt bij 
volledige afkoop (zie kader over de risico’s), op de einddatum van het contract of bij overlijden van de 
verzekerde.

Premie De verzekeringnemer kan geplande stortingen doen van minimaal 600 euro, ermee rekening houdend 
dat het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering 2.350 euro bedraagt 
(inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022) op jaarbasis, betaalbaar in maandelijkse, driemaandelijkse, 
halfjaarlijkse of jaarlijkse schijven. 
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DB Long Term Plan is een levensverzekeringsproduct van Allianz Benelux NV, gecommercialiseerd door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.:  
+ 32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW BE 0403.258.197 RPR Brussel – toegelaten door de NBB (de Berlaimontlaan 14,1000 Brussel, www.nbb.be) onder nummer 0403.258.197. Verzekeringstussenpersoon: Deutsche Bank AG,Taunusanlage 
12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, geregistreerd  
als verzekeringstussenpersoon bij IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland) onder het nummer D-H0AV-L0HOD-14 - Client Solutions: 02 551 99 34 - clienten.dienst@db.com, www.deutschebank.be. V.U.: 
Olivier Delfosse, Marnixlaan 13-16, 1000 Brussel. Versie: Januari 2021.

Fiscaliteit Dit zijn de belangrijkste fiscale kenmerken van het langetermijnsparen:
n   Op de premies is 2% premietaks verschuldigd.
n    De stortingen uitgevoerd in het kader van het contract voor langetermijnsparen kunnen bij naleving van 

de wettelijke voorwaarden recht geven op een belastingvoordeel van maximaal 30% op de stortingen 
in het kader van de inkomstenbelasting van natuurlijke personen. Maximumbedrag van de premies dat 
in aanmerking komt: 176,40 euro + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut 
maximum van 2.350 euro voor het inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022 en per belastingplichtige.

n   Belastingheffing: in principe is 10% belasting verschuldigd op de theoretische afkoopwaarde van de 
contracten waarvan de verzekeringnemer de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.

n   Als de verzekeringnemer jonger is dan 55 jaar op de begindatum van het contract wordt op de 60ste 
verjaardag van de verzekeringnemer een anticipatieve heffing van 10% ingehouden op de stortingen 
(min de opnames) vermeerderd met de reeds verworven intresten en met uitsluiting van de eventueel 
toegekende winstdelingen.

n   Als de verzekeringnemer 55 jaar is of ouder op de datum van inwerkingtreding van het contract wordt 
op de 10de verjaardag van het contract een anticipatieve heffing van 10% ingehouden op de stortingen 
(min de opnames) vermeerderd met de reeds verworven intresten en met uitsluiting van de eventueel 
toegekende winstdelingen.

n   Opgelet, een verhoogde premiestorting vanaf 55 jaar kan fiscale gevolgen hebben.
n   Elke betaling na inhouding van de anticipatieve heffing voor een afkoop, na overlijden van de verzekerde 

of op de einddatum van het contract, is belastingvrij.
n   Bij afkoop vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer wordt 33% bedrijfsvoorheffing  

(+ gemeentebelasting) toegepast.
n   Bij gedeeltelijke of volledige afkoop na de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer en wanneer 

de anticipatieve heffing niet werd ingehouden, wordt een belasting van 10% geheven in de vijf jaar 
voorafgaand aan de einddatum van het contract. In de andere gevallen bedraagt de belasting 33%. De 
belasting wordt afgetrokken van de stortingen (min de opnames) vermeerderd met de reeds verworven 
intresten en met uitsluiting van de eventuele winstdelingen en na aftrek van alle uitstapkosten.

n   Bij betaling van het overlijdenskapitaal vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer geldt een 
bedrijfsvoorheffing van 10% (+ gemeentebelasting).

n   Bij betaling van het overlijdenskapitaal na de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer en wanneer 
de anticipatieve heffing niet werd ingehouden, wordt 10% belasting aangerekend. De belasting wordt 
afgetrokken van de stortingen (min de opnames) vermeerderd met de reeds verworven intresten en met 
uitsluiting van de eventuele winstdelingen.

n   De fiscale behandeling zoals hier beschreven, is in België van toepassing op particuliere natuurlijke 
personen, inwoners van België. Ze hangt af van de individuele situatie van de verzekeringnemer en kan 
in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen.

n   Neem voor meer info over de fiscale behandeling contact op met uw verzekeringstussenpersoon of uw 
fiscaal raadsman.

Afkoop/opname

Volledige afkoop/opname: De verzekeringnemer heeft het recht om de afkoop van zijn contract te vragen.
De afkoopwaarde is gelijk aan het gekapitaliseerde spaartegoed op de datum van de aanvraag tot afkoop, 
verminderd met de uitstapkosten en fiscale inhoudingen. 
De afkoopwaarde is gelijk aan 95% van het gekapitaliseerde spaartegoed (voor fiscale inhoudingen). Dat 
percentage neemt met 0,1% per maand toe in de loop van de laatste 50 maanden en bedraagt zo 100% op 
de einddatum van het contract.
Dat percentage komt op 100% indien de afkoop plaatsvindt meer dan 5 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.

Gedeeltelijke 
afkoop/opname:

De verzekeringnemer kan op elk ogenblik opnames doen van telkens minimaal 500 euro, op voorwaarde 
dat het saldo van het gekapitaliseerde spaartegoed na opname niet minder dan 1.250 euro bedraagt.  
Er zijn mogelijk uitstapkosten en fiscale inhoudingen van toepassing.

Informatie n  De beslissing tot ondertekening of opening van DB Long Term Plan gebeurt best op basis van een 
volledige analyse van de volgende documenten die overhandigd of kosteloos ter beschikking zijn op 
www.deutschebank.be of bij de verzekeringstussenpersoon: de bijzondere en algemene voorwaarden 
omschrijven het juridisch kader van de overeenkomst.

n  Na de eerste premiestorting ontvangt u van Allianz Benelux NV een bevestiging.
n  Eenmaal per jaar stuurt Allianz Benelux NV u een rekeningafschrift met het gekapitaliseerde 

spaartegoed van het contract.
n  Het Belgische recht is van toepassing. Bij faillisement van een verzekeringsonderneming met 

een vergunning in België valt de eventuele afkoopwaarde van de overeenkomst in de Belgische 
beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming.  
Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website 
www.garantiefonds.belgium.be

n Het land van herkomst van de verzekeringsmaatschappij is België.

Klachtenbehandeling Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan elke klacht over de uitvoering van 
het contract gericht worden aan:
n  Onze dienst Client Solutions: tel. +32 2 551 99 34, fax +32 2 551 62 99, e-mail: clienten.dienst@db.com,  

www.deutschebank.be of bij OMBUDSFIN: tel. +32 2 545 77 70, fax +32 2 545 77 79, e-mail:  
ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. 

n  De cliënt kan zich ook tot de verzekeringsmaatschappij wenden: Allianz Benelux NV, Koning Albert II- laan 
32, 1000 Brussel – tel.: + 32 2 214 61 11 – www.allianz.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven 
bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de 
Verzekeringen – Adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel -  
tel. + 32 2 547 58 71 - fax + 32 2 547 59 75 - e-mail: info@ombudsman.as - website: www.ombudsman.as

Financiële infofiche levensverzekering (vervolg)
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