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DB Life FlexSelect
een levensverzekeringsproduct 
van Allianz Benelux NV
Een oplossing op maat die met u mee kan evolueren

Commerciële brochure
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1 Allianz Benelux NV geeft een bescherming van het opgebouwde kapitaal, exclusief taksen en kosten.
2  Deze rentevoet wordt voor een periode van acht jaar gewaarborgd. De rentevoet voor nieuwe stortingen kan op elk moment worden 

gewijzigd naargelang het marktverloop.
3  De potentiële winstdeelname hangt af van de resultaten van onderliggende gekantonneerde fondsen. De eventuele winstdeelname 

is niet gewaarborgd en kan elk jaar wijzigen.
4   De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt 

naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de 
hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Fiscale motieven mogen geen doorslaggevend argument zijn 
om voor een welbepaald product te kiezen.

DB Life FlexSelect
een levensverzekeringsproduct  
van Allianz Benelux NV
Een oplossing op maat die met u mee evolueert

•  Een formule op maat voor wie een deel van zijn vermogen op lange termijn wil beleggen.

•  DB Life New Generation, het Tak 21-luik van deze spaar- en beleggingsoplossing: kapitaalbescherming1 
door Allianz Benelux NV, een gewaarborgde rentevoet van 0,50%2 op de nettopremie en een potentiële 
winstdeelname3.

•  Een Tak 23-aanbod geselecteerd door Allianz Benelux NV, met onderliggende aandelen- en 
obligatiefondsen, flexibele gemengde fondsen en thematische fondsen. 

• Geen bescherming van het kapitaal noch rendementsgarantie voor het Tak 23-gedeelte.

•  De flexibiliteit om, onder bepaalde voorwaarden, de samenstelling van uw beleggingen tijdens de looptijd 
van het contract aan te passen (kosten, taksen en financiële correctie zijn eventueel mogelijk).

• Een interessante fiscaliteit (voor Tak 21: na 8 jaar)4.

• DB Life FlexSelect als onderdeel van uw successieplanning.

•  Insolvabiliteitsrisico en risico verbonden aan een totale afkoop of een gedeeltelijke opname  
voor het Tak 21-gedeelte.

•  Kapitaalrisico, risico van de onderliggende fondsen, insolvabiliteitsrisico en risico verbonden aan een 
gedeeltelijke afkoop of opname voor het Tak 23-gedeelte.

•  Meer informatie over de risico’s vindt u op pagina 8.
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Stijgende rentevoeten en volatiele markten
Na een jarenlange periode van extreem lage rentevoeten, zijn deze sinds midden 2022 opnieuw in stijgende lijn. Dat 
komt door het beleid van de centrale banken, die de rente verhogen om de inflatie in toom te houden. Dat is goed nieuws 
voor beleggers die op zoek zijn naar meer zekerheid en veiligheid. Voor deze beleggers bieden we met DB Life New 
Generation opnieuw een Tak 21-oplossing aan binnen DB Life FlexSelect.  

Wie een hoger rendement beoogt en daarbij een hoger risico aanvaardt, kan natuurlijk alsnog voor een product kiezen 
waarvan de prestatie voor een deel gelinkt is aan de evolutie van de beurzen. Daar is het belangrijk om de juiste keuzes 
te maken en een goed gediversifieerde portefeuille samen te stellen. Met het Tak 23-luik van DB Life FlexSelect bieden 
we u die mogelijkheid.

DB Life FlexSelect is een spaar (Tak 21)-en/of beleggingsverzekering (Tak 23) - 
in de volksmond ook wel een Tak 44-verzekering genoemd - die bestaat uit twee 
componenten:
•  een Tak 21-gedeelte: een Tak 21-levensverzekering DB Life New Generation - met kapitaalbescherming door 

Allianz Benelux NV, een gewaarborgde rente van 0,50%² op de nettopremie en een potentiële winstdeelname³.

•  en een Tak 23-gedeelte: een Tak 23-levensverzekering gekoppeld aan diverse onderliggende beleggingsfondsen 
waaruit u een keuze kan maken.

Afhankelijk van uw verlangens, behoeften en uw Financial ID kiest u zelf hoe u uw DB Life FlexSelect-belegging samenstelt.
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DB Life FlexSelect: een oplossing op maat
Met DB Life FlexSelect kunt u uw portefeuille à la carte samenstellen, volgens uw eigen beleggingsdoelstellingen. Dit op 
basis van een levensverzekeringscontract waarbij u kunt kiezen uit een Tak 21-luik met een gewaarborgde rente en een 
kapitaalbescherming door Allianz Benelux NV en/of een selectie van Tak 23-fondsen.

Uw adviseur helpt de oplossingen te vinden die met uw verlangens en behoeften, Financial ID (waaronder uw 
duurzaamheidsvoorkeuren) en strategie overeenstemmen. In functie daarvan kunt u de weging bepalen van elk onderdeel 
van uw portefeuille.

Tak 21: DB Life New Generation, een oplossing voor de voorzichtige belegger
Door de lange periode met lage rentevoeten werden een tijdlang geen Tak 21-oplossingen meer aangeboden binnen 
DB Life FlexSelect. Door de stijgende rente lijkt aan dit tijdperk voorlopig een einde te zijn gekomen.

Binnen het  levensverzekeringscontract DB Life FlexSelect stellen we u graag DB Life New Generation voor: een 
Tak 21-oplossing voor de defensieve belegger. Met een gewaarborgde rentevoet van 0,50%² op de nettopremie, 
een potentiële winstdeelname die afhangt van de resultaten van onderliggende gekantonneerde fondsen en 
kapitaalbescherming door Allianz Benelux NV kan dit een interessante opportuniteit vormen voor behoedzame 
beleggers. De eventuele winstdeelname is niet gewaarborgd en kan elk jaar wijzigen.

Tak 23: een gediversifieerde portefeuille, op uw maat samengesteld

Wij stellen het menu voor, u kiest. U neemt de selectie door en kiest 
de Tak 23-fondsen die overeenstemmen met uw strategie en uw 
voorkeur voor bepaalde activaklassen en belangrijke groeithema’s.

Welke strategieën?

Om het Tak 23-gedeelte van uw DB Life FlexSelect-portefeuille 
op te bouwen, kunt u op verschillende assen werken. Enerzijds 
zijn er de klassieke thema’s: aandelen, obligaties, flexibele 
gemengde fondsen, … Maar u kunt ook kiezen voor onderliggende 
beleggingsfondsen die beleggen in effecten die erop gericht 
zijn stabiele inkomsten te genereren. Die inkomsten worden 
gekapitaliseerd. Er is dus geen effectieve uitkering.

De thema’s van morgen

Wilt u anderzijds uw Tak 23-portefeuille diversifiëren met fondsen 
die inspelen op trends die de wereld van morgen vormgeven? 
Met DB Life FlexSelect kunt u kiezen uit een waaier aan 
langetermijnbeleggingsthema’s, zoals veiligheid, vastgoed en 
klimaatuitdagingen. Aan de hand van al deze mogelijkheden bouwt 
u de portefeuille op die het best aan uw wensen voldoet.
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Flexibiliteit troef en fiscaal aantrekkelijk
Wat als het gaat stormen op de markten? 

U kunt tijdelijk terugplooien op een monetair onderliggend beleggingsfonds gekoppeld aan uw Tak 23-levensverzekering 
om u te beschermen tegen de turbulentie en naar de markten terugkeren wanneer de storm gaat liggen.

En als u voor een lange periode op veilig wil spelen, dan kunt u uw selectie binnen uw DB Life FlexSelect-contract natuurlijk 
ook aanvullen met of verschuiven naar DB Life New Generation, de Tak 21-oplossing met kapitaalbescherming door 
Allianz Benelux NV, en een gewaarborgde rente van 0,50%² op de nettopremie. Deze rentevoet wordt voor een periode 
van acht jaar gewaarborgd. De rentevoet voor nieuwe stortingen kan op elk moment worden gewijzigd naargelang het 
marktverloop. Daarnaast is er ook een eventuele winstdeelname, maar die is niet gewaarborgd en kan elk jaar wijzigen.

Flexibel

Veranderen uw doelstellingen en/of uw financiële situatie? Dan moet u uw portefeuille kunnen aanpassen. Daarom kunt 
u, onder bepaalde voorwaarden, gedurende de volledige looptijd van het contract overdrachten uitvoeren tussen de Tak 
23-fondsen onderling en van Tak 23 naar Tak 21 (tot drie overdrachten per jaar zonder kosten - voor overdrachten van 
Tak 21 naar Tak 23 kunnen mogelijk wel kosten en belastingen afgehouden worden). Meer informatie hierover vindt u in 
de technische fiche op pagina 11 en in de algemene voorwaarden van het contract.

Aantrekkelijke fiscaliteit4

•  Geen roerende voorheffing op DB Life New Generation als de afkoop later dan acht jaar na de eerste storting in het 
Tak21 gedeelte plaatsvindt.

• Geen roerende voorheffing op het Tak 23-gedeelte van het contract

• Geen beurstaks (TOB), maar wel een premietaks van 2%

DB Life FlexSelect als onderdeel van uw successieplanning
Wilt u al een deel van uw vermogen doorgeven aan de volgende generatie, maar toch een zekere controle behouden? Mits 
bepaalde voorwaarden is dit mogelijk met DB Life FlexSelect.

Hoe werkt het? 
•  Via een bankgift schenkt u een bedrag in liquiditeiten aan de begiftigde. Op voorwaarde dat u drie jaar (Vlaams en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) of vijf jaar (Waals gewest) na de schenking nog in leven bent, zullen er op dit bedrag geen 
successierechten of erfbelasting meer verschuldigd zijn.

•  Na de bankgift onderschrijft de begiftigde een DB Life FlexSelect-contract en duidt de schenker aan als begunstigde 
bij zijn/haar overlijden.

•  Als schenker aanvaardt u de begunstiging van het contract, waardoor de begiftigde het niet kan afkopen zonder uw akkoord.

Raadpleeg uw adviseur als u hier meer over wilt weten.
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Risico’s DB Life New Generation (Tak 21)
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, loopt u een kredietrisico ten opzichte van Allianz Benelux NV. In het slechtst denkbare scenario, 
dus bij faillissement of risico op faillissement van Allianz Benelux NV, is een gedeeltelijk verlies van uw gekapitaliseerde 
spaartegoed dan ook niet uit te sluiten. Het Garantiefonds beschermt de levensverzekeringscontracten met gewaarborgd 
rendement (Tak 21) naar Belgisch recht voor een bedrag tot 100.000 euro per persoon per verzekeringsmaatschappij.

Risico van een totale afkoop of gedeeltelijke opname 

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

Risico’s Tak 23-levensverzekering gekoppeld aan 
beleggingsfondsen
Kapitaalrisico 

Beleggen in het Tak 23-gedeelte van dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beurs. 
Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de 
reserve van het contract onder het bedrag van de gestorte nettopremie daalt.

Risico van de onderliggende beleggingsfondsen

De risico’s van de onderliggende beleggingsfondsen worden beschreven in het specifieke informatiedocument 
(beschikbaar op deutschebank.be/dblifeflexselect) van elk fonds. De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s 
die variëren naargelang van de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er 
bestaat steeds een risico dat de gedane beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, en dit ondanks de expertise 
van de specialisten. 

Insolvabiliteitsrisico

Beleggen in dit verzekeringscontract houdt een insolvabiliteitsrisico in. Tijdens de looptijd van het contract is het 
mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt 
u een kredietrisico op Allianz Benelux NV. In het slechtste geval is het onzeker of u het bedrag van de reserve van het 
contract zal terugkrijgen. 

Het faillissement van de verzekeringsmaatschappij betekent niet het einde van uw contract. In geval van overdracht van 
de portefeuille zal de overnemer alle rechten en plichten voortvloeiend uit de vervallen of lopende contracten overnemen. 
Als er geen overnemer wordt gevonden, kan het contract worden stopgezet. De verzekeringnemer is een bevoorrechte 
schuldeiser van het beleggingsfonds dat aan zijn Tak 23-verzekering is verbonden, waardoor hij dus voorrang heeft op 
andere schuldeisers. Als dat niet volstaat, behoudt hij voor het overige een algemene schuldvordering op de andere 
activa van de verzekeringsmaatschappij (waarop alle andere voorrechten voorgaan). Tak 23-producten zijn niet gedekt 
door de garantie op deposito’s en levensverzekeringen.
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DB Life FlexSelect in een notendop 
•  Een gediversifieerde, gepersonaliseerde en flexibele oplossing waarbij, onder bepaalde voorwaarden,  

de verhouding tussen Tak 21 en Tak 23 vrij gekozen kan worden.

•  Voor het Tak 21-luik: kapitaalbescherming (exclusief kosten en taksen) door Allianz Benelux NV, een gewaarborgde 
rentevoet van 0,50%² op de nettopremie en een potentiële winstdeelname voor DB Life New Generation.

•  Voor het Tak 23-luik: een selectie van onderliggende aandelen- en obligatiefondsen, flexibele gemengde fondsen en 
thematische fondsen. 

•  Beschikbaar vanaf een initieel belegd bedrag van 50.000 euro en bijkomende stortingen vanaf 5.000 euro.

•  Overdrachten mogelijk (tot drie keer per jaar zonder kosten voor Tak 23).

•  Aantrekkelijke fiscale behandeling (voor Tak 21: na 8 jaar)4.

•  Geen kapitaalbescherming voor het gedeelte Tak 23.

•  Insolvabiliteitsrisico en risico verbonden aan een totale afkoop of een gedeeltelijke opname voor het Tak 21-gedeelte.

•  Kapitaalrisico, risico van de onderliggende fondsen, insolvabiliteitsrisico en risico verbonden aan een gedeeltelijke 
afkoop of opname voor het Tak 23-gedeelte.

De volgende documenten moeten vóór de onderschrijving worden geraadpleegd: 

•  Het essentiële informatiedocument, de bijkomende precontractuele informatie en de algemene voorwaarden  
van DB Life FlexSelect; 

•  Het beheersreglement van de Tak 23-fondsen van DB Life FlexSelect; 

•  De specifieke informatiedocumenten voor elke geselecteerde mogelijkheid binnen de onderliggende 
beleggingsfondsen.

• Precontractueel document inzake duurzame financiering

• Winstdelingsreglement DB Life New Generation

U vindt alle documenten op www.deutschebank.be/dblifeflexselect

DB Life FlexSelect kan onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van uw persoonlijke situatie ook aangewend worden 
als instrument voor successieplanning.

Risico van een gedeeltelijke afkoop of opname 

Beleggen in dit verzekeringscontract houdt een liquiditeitsrisico in. Allianz Benelux NV kan uitstapkosten aanrekenen 
voor volledige afkopen en gedeeltelijke opnames (na de wettelijke herroepingstermijn van dertig dagen). 

Er zijn geen uitstapkosten als de jaarlijkse opname beperkt is tot 10% van de nettostortingen vanaf het tweede jaar. 
Anders worden 1,50% uitstapkosten aangerekend in de eerste vijf jaar na de eerste storting.

Voor meer informatie over de mogelijke risico’s, het dienstenaanbod en het beleid inzake belangenconflicten van Deutsche 
Bank kunt u onze MiFID-brochure raadplegen op www.deutschebank.be/mifid, naar een Advisory Center gaan of bellen naar 
Talk & Invest op 078 153 154. Het beleid inzake belangenconflicten van Allianz Benelux NV wordt beschreven in de bijzondere 
voorwaarden van DB Life FlexSelect.

Geïnteresseerd?

• Maak een afspraak in uw Advisory Center via Talk & Help op 078 156 160

• Bezoek onze website deutschebank.be/dblifeflexselect

•  Alle documenten zijn gratis beschikbaar in de Advisory Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze 
ook telefonisch aanvragen op 078 153 154 of raadplegen op de website deutschebank.be 
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Type levensverzekering DB Life FlexSelect is een levensverzekeringsproduct van Allianz Benelux NV dat Tak 23 en Tak 21 combineert. 

Verzekeringsmaatschappij Allianz Benelux NV

Verzekeringstussenpersoon Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

Looptijd Het contract kan voor een bepaalde of onbepaalde duur worden gesloten. De verzekering eindigt bij de volledige afkoop, op de einddatum 
van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Beleggingsmogelijkheden -  De door de verzekeringnemer gestorte nettopremie wordt naar keuze van de verzekeringnemer belegd in een selectie van Tak 23-fondsen 
en/of een Tak 21-oplossing.

-  Meer informatie daarover vindt u in het beheersreglement en in de specifieke informatiedocumenten van elk onderliggend beleggingsfonds.

Premie Initiële storting van minstens 50.000 euro, bijkomende stortingen mogelijk vanaf 5.000 euro.

Inwerkingtreding van het contract Het contract treedt in werking op de werkdag na ontvangst van de eerste premiestorting door Allianz Benelux NV en na ondertekening 
van het contract en de samenstelling van een volledig dossier.

Doelgroep 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.

Waarborgen door Allianz 
Benelux NV

Tak 21 Bij leven/overlijden: gekapitaliseerd spaartegoed.

Het gekapitaliseerde spaartegoed is het spaartegoed bestaande uit alle nettopremies (gelijk aan de premiestortingen verminderd 
met taksen en instapkosten), gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet van toepassing op het ogenblik van de storting van de 
premies, verhoogd met de eventuele winstdeling en verminderd met de eventuele opnames.

Tak 23 Geen kapitaal- of rendementswaarborg.

Rendement van Tak 21

Gewaarborgde rentevoet: De gewaarborgde rentevoet bedraagt 0,50%² op de nettopremie op jaarbasis voor DB Life New Generation en 0% op de nettopremie 
voor de vroegere Tak 21-oplossing DB Life Protect (niet meer aangeboden voor nieuwe contracten vanaf 01/01/2020). De op de 
gestorte nettopremies toegepaste rentevoet wordt gedurende 8 jaar door Allianz Benelux NV gewaarborgd. De rentevoet voor nieuwe 
stortingen kan op elk moment worden gewijzigd volgens het marktverloop.

Winstdeling: In overeenstemming met het bij de NBB neergelegde jaarplan kan jaarlijks een winstdeling aan het contract worden toegekend. De 
winstdeling is niet gewaarborgd 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 voor DB Life Protect en van de 
prestatie van onderliggende gekantonneerde fondsen voor DB Life New Generation. Meer info kan teruggevonden worden in het 
winstdelingsreglement voor DB Life New Generation.

Kosten

1. Instapkosten: 2%

2. Beheerskosten: -  Tak 21: Een jaarlijkse beheerskost van 0,25%, verrekend op maandbasis, wordt aangerekend op het Tak 21 spaartegoed samengesteld 
door de netto geïnvesteerde bedragen vanaf 01/01/2020 voor DB Life Protect. Voor DB Life New Generation bedraagt de beheerskost 0%.

-  Jaarlijkse kosten van de Tak 23-fondsen die beleggen in andere onderliggende fondsen: 1,00% - 1,20%. Deze fondsen 
(voornamelijk institutionele deelbewijzen) passen op hun beurt ook eigen beheerskosten toe die zijn verrekend in hun netto 
inventariswaarde. Een geactualiseerd overzicht van de lopende kosten van de onderliggende fondsen is op eenvoudig verzoek 
beschikbaar in uw Advisory Center.

- Jaarlijkse kost van DB Life Allianz Immo Invest: 1,70%

3. Uitstapkosten:

Tak 21 -  Geen uitstapkosten indien er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar 
verlopen is tussen de eerste storting in Tak 21 en de eerste opname.

-  In de andere gevallen: 0,05% van het bedrag van de opname per resterende maand tot het einde van de periode van de eerste 5 jaar 
volgend op de storting.

-  Voor DB Life Protect: indien op de datum van de aanvraag tot afkoop het niveau van de Spot Rate 8 jaar hoger is dan 120% van het 
niveau van de Spot Rate 8 jaar op het moment van de (het) netto geïnvesteerd(e) bedrag(en) of op het einde van elke periode van 8 
jaar die volgt op de investering van de (het) netto geïnvesteerd(e) bedrag(en), heeft de verzekeraar het recht om, in het belang van het 
geheel van de verzekeringnemers, een vergoeding af te houden conform aan artikel 30 § 2 van het K.B. van 14 november 2003. In deze 
hypothese zal de in het tweede punt van deze rubriek voorziene vergoeding niet van toepassing zijn. 

-  Voor DB Life New Generation: als op de datum van de aanvraag tot afkoop het niveau van de Spot Rate 8 jaar hoger is dan 120% van 
het niveau van de Spot Rate 8 jaar op het moment van het netto geïnvesteerde bedrag of op het einde van elke periode van 8 jaar die 
volgt op de investering van het netto geïnvesteerde bedrag of als het niveau van de Dow Jones Eurostoxx 50 op de datum van de 
aanvraag tot afkoop lager is dan 90% van het niveau op het moment van de investering van het netto-geïnvesteerde bedrag, heeft de 
verzekeraar het recht om, in het belang van het geheel van de verzekeringnemers, een vergoeding af te houden conform aan artikel 30 
§ 2 van het K.B. van 14 november 2003. In deze hypothese zal de in het tweede punt van deze rubriek voorziene vergoedingniet van 
toepassing zijn.

Technische fiche
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Tak 23 De modaliteiten worden voor het geheel van de fondsen bepaald:

-   Geen uitstapkosten indien er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar 
verlopen is tussen de eerste storting in Tak 23 en de eerste opname.

-   In de andere gevallen, 1,50% van de opname tijdens de eerste 5 jaar na de eerste storting in Tak 23.

De opname zonder kosten van maximaal 10% per jaar wordt afzonderlijk bepaald voor Tak 21 en Tak 23.

Gedeeltelijke opnames U kunt op elk ogenblik gedeeltelijke opnames doen van telkens minimaal 1.000 euro, op voorwaarde dat het saldo van het opgebouwde 
tegoed na de opname niet minder dan 5.000 euro bedraagt. 

Tak 21 - Minimum 500 euro op voorwaarde dat het saldo van het spaartegoed hoger is dan of gelijk blijft aan 1.250 euro.

Tak 23 - Minimum 1.000 euro op de fondsen, op voorwaarde dat het saldo van het opgebouwde tegoed van alle fondsen samen na 
de opname niet minder bedraagt dan 5.000 euro. De modaliteiten van gedeeltelijke opname worden gedefinieerd voor het geheel 
van de fondsen.

In deze bedragen zijn kosten en taksen inbegrepen.

4. Overdrachtskosten: U hebt het recht, naargelang van uw verlangens en behoeften en uw Financial ID, overdrachten uit te voeren van het Tak 23-gedeelte 
naar het Tak 21-gedeelte en omgekeerd, evenals tussen de fondsen binnen het gedeelte Tak 23.

Tak 21 - Vanaf de dertiende maand na de eerste storting in het fonds kunt u kosteloos tot 10% van de nettostortingen binnen het fonds 
overdragen met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat het saldo van het gekapitaliseerde spaartegoed binnen het fonds na 
de overdracht niet minder dan 1.250 euro bedraagt. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere overdrachten worden uitgevoerd 
zijn de hierboven vermelde uitstapkosten van toepassing.

Tak 23 - De overdrachtsmodaliteiten worden voor het geheel van de fondsen vastgelegd. U kunt 3 maal per verzekeringsjaar kosteloos 
een overdracht uitvoeren. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar meer dan 3 overdrachten worden uitgevoerd, is een overdrachtskost 
van toepassing ten bedrage van 0,50% van het over te dragen bedrag, met een maximum van 100 euro.

Fiscaliteit De premietaks op de belegde premies is van toepassing: 2,00% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).

Tak 21 - De roerende voorheffing is verschuldigd op elke opname en overdracht uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar die volgt op de 
eerste storting in respectievelijk DB Life New Generation of DB Life Protect. De roerende voorheffing wordt berekend op basis van de 
technische rentevoet met als jaarlijkse minimumintrest de wettelijke intrestvoet van 4,75%.

Tak 23 - Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen.

Bedragen betaald tussen de
verzekeringsmaatschappij en de 
verzekeringstussenpersoon 

Vergoedingen betaald aan de verzekeringstussenpersoon:

-  Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,70% op de gemiddelde uitstaande Tak 23-bedragen is inbegrepen in de beheerskosten van 
de Tak 23-fondsen (verrekend in de netto inventariswaarde)

-  Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,10% op de gemiddelde uitstaande bedragen van DB Life Protect en 0,35% voor DB Life New 
Generation.

- De instapkosten (zie pagina 10, deel 1.)

Informatie De waarde van de eenheid in Tak 23 is de prijs waartegen een eenheid van een intern beleggingsfonds aan een contract is toegewezen. 
De waarde van de eenheid van een intern beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de nettoactiva van dit fonds gedeeld door 
het aantal eenheden waaruit dat fonds bestaat. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden worden de interne beleggingsfondsen 
dagelijks gevaloriseerd en de waarde van de eenheid wordt elke werkdag berekend (België en internationaal).

-  De waarde van de eenheden wordt door Allianz Benelux NV berekend.

Via de link www.deutschebank.be/dblifeflexselect-niw wordt u naar een webpagina van Allianz Benelux NV met de gepubliceerde 
waarden van de eenheden geleid.

-  Voor elke verrichting wordt het gekapitaliseerde spaartegoed (Tak 21) of het aantal eenheden en de waarde van de eenheden van de 
fondsen (Tak 23) berekend en meegedeeld door Allianz Benelux NV aan de hand van een document ter bevestiging.

-  Allianz deelt u eenmaal per jaar het aantal eenheden en de waarde van de eenheden van de fondsen van het Tak 23-gedeelte en het 
gekapitaliseerde spaartegoed van het Tak 21-gedeelte mee.

-  Het Belgische recht is van toepassing en de staat van herkomst van de verzekeringsmaatschappij is België.

Voor alle klachten kunt u terecht bij onze dienst Client Solutions. Tel. + 32 2 551 99 35, Fax + 32 2 551 62 99, E-mail clienten.dienst@db.com – 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 – btw: BE 
0403.258.197 RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder nummer 0403.258.197 om alle takken ‘Leven’ en 
‘Niet-Leven’ te beoefenen – Hoofdzetel NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.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 – e-mail info@ombudsman.as, website www.ombudsman.as 
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