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Iedereen is anders
Staat u aan het begin van uw carrière, zit u ergens 
midden in uw loopbaan of nadert u uw pensioen? 
Nogal logisch dat u - naargelang uw leeftijd en uw 
persoonlijke situatie - andere behoeften, voorkeuren 
en wensen hebt. Daarom biedt Deutsche Bank een 
à la carte oplossing aan voor de opbouw van een 
aanvullend pensioen.

Onder de bestaande noemers DB Pension Plan 
(pensioensparen) & DB Long Term Plan (langeter-
mijnsparen) stelt Deutsche Bank twee nieuwe flexibele 
levensverzekeringsproducten met een aanpasbare 
verdeelsleutel voor, die u zowel bij het onderschrijven 
als tijdens de looptijd van het contract kunt aanpassen 
aan uw doelstellingen en uw levensfase. 

In deze brochure overlopen we hoe beide producten 
werken, hoe u ze kunt combineren en wat het mogelijk 
fiscaal voordeel is.
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Pensioensparen of langetermijnsparen? 
Of allebei?
In ons land zijn er vier pensioenpijlers die een rol kunnen spelen bij uw pensioen:

1. Om te beginnen is er het wettelijk pensioen, dat door de overheid betaald wordt.
2. Heel wat werknemers bouwen ook via hun werkgever een aanvullend pensioen op.
3.  De overheid bedacht daarnaast een fiscaal interessante manier om zelf een bijkomend pensioen op te 

bouwen. Die omvat het individuele pensioensparen (DB Pension Plan) en het langetermijnsparen  
(DB Long Term Plan).

4. En ten slotte beleggen veel Belgen, om ook op die manier een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen.

Met DB Pension Plan & DB Long Term Plan (pensioen- en langetermijnsparen) kunt u een Tak 21-levensverzeke-
ring combineren met een Tak 23-levensverzekering, waarbij u zelf de samenstelling en het risico kunt bepa-
len. Het is belangrijk dat deze keuze rekening houdt met uw Financial ID.

Deze producten laten u toe een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en zijn bijgevolg bedoeld voor de 
langere termijn.
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n Tak 21:
Een levensverzekering met gewaarborgd kapitaal* 
door Allianz Benelux NV, waarbij de gewaarborgde 
rentevoet 0% bedraagt en u van een eventuele 
winstdeling1 geniet. Met een Tak 21-product kiest 
u voor zekerheid.

n Tak 23:
Een levensverzekering die in dit geval investeert in 
een gemengd fonds of een aandelenfonds. Hierbij 
streeft u een potentieel hoger rendement na, maar 
neemt u meer risico.

n Tak 44:
De optelsom van Tak 21 en Tak 23 - beide producten 
onder één paraplu - waarbij u kunt kiezen hoeveel 
zekerheid u wenst en hoeveel risico u bereid bent 
te nemen.

Concreet: u kiest voor een bepaalde verhouding tussen Tak 21 en Tak 23, die u tijdens de looptijd van het 
contract kunt wijzigen, zodat deze mee evolueert met uw noden en wensen.

Tak 21 + Tak 23 = Tak 44 
Financiële levensverzekeringsproducten hebben altijd ‘Tak’ in hun naam. Waarin verschillen ze?

1  De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling, en het recht op winstdeling hangt af van de discretionaire 
beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
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Sparen en/of beleggen à la carte  
met Tak 44
Naast Tak 21 (met gewaarborgd kapitaal* door Allianz Benelux NV) kunt u ook kiezen voor een of twee Tak 23- 
fondsen2 (zonder gewaarborgd kapitaal), namelijk een gemengd fonds en/of een aandelenfonds. In beide contracten 
(DB Pension Plan & DB Long Term Plan) kunt u dus telkens uit drie mogelijkheden kiezen en vrij combineren.

Pensioensparen (DB Pension Plan) &  
Langetermijnsparen (DB Long Term Plan)

1.  Plan for Life  
(Tak 21, gewaarborgd kapitaal* door Allianz Benelux NV)

2.   DB Pension Mixed Fund  
(Tak 23, gemengd fonds)

3.  DB Pension Equity Fund  
(Tak 23, aandelenfonds)

Minder risico

Meer risico

* Door instapkosten en beheerkosten is het mogelijk dat het rendement negatief is.
2  De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in 

waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Een ICB kan compartimenten bevatten. Ze kunnen zowel 
stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.



Een formule die met u mee evolueert
Uw mogelijkheid en bereidheid om risico te nemen, kan evolueren doorheen de jaren en is afhankelijk van uw 
financiële situatie, uw leeftijd en uw kennis over beleggingsproducten (levensverzekeringen en fondsen). 
DB Pension Plan & DB Long Term Plan blinken allebei uit in flexibiliteit. Zo kunt u kiezen voor maandelijkse, 
driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen. Het totaal van de stortingen moet minstens 900 euro 
per jaar bedragen voor DB Pension Plan en minstens 2.100 euro per jaar voor DB Long Term Plan.

Daarenboven bent u vrij om de premie te verdelen over de drie onderliggende beleggingsmogelijkheden (Plan 
for Life, DB Pension Mixed Fund en DB Pension Equity Fund) en zo uw stortingen aan meer of minder risico 
(en dus mogelijk meer of minder rendement) bloot te stellen. Naargelang uw leeftijd (of andere factoren) en 
beleggersprofiel kunt u het risicogehalte van toekomstige stortingen aanpassen en de bestaande reserve 
overdragen (onder bepaalde voorwaarden). Zo kunt u bijvoorbeeld, wanneer uw pensioen nadert, uw opgebouwde 
Tak 23-reserve overdragen en het beschermen in Tak 21.



DWS, een solide fondsenbeheerder
Momenteel zijn de Tak 23-fondsen van DB Pension Plan & DB Long Term Plan door de verzekerings-
maatschappij in twee DWS-fondsen belegd: een aandelenfonds en een gemengd fonds. DWS is een 
van ’s werelds meest toonaangevende fondsbeheerders met een beheerd vermogen van 928 miljard euro 
(op 31 december 2021).  DWS is een huis van vertrouwen voor geïntegreerde beleggingsoplossingen, 
stabiliteit en innovatie in het volledige spectrum van beleggingsdisciplines. Een wereldwijde speler met 
3.600 medewerkers, meer dan 60 jaar ervaring en een sterke focus op sociaal beleid en goed bestuur. 
*Bron: DWS International GmbH
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Olivia, 25 jaar
Eerste job, geen kinderen.

“Ik kies ervoor om binnen mijn DB Pension Plan alle stortingen te doen in het Tak 23-deel, verspreid over het 
gemengde en het aandelenfonds. Omdat ik jong ben en nog lang genoeg kan sparen, kan ik eventuele verliezen 
op de beurs wellicht nog goedmaken. Plus, ik heb uitzicht op potentieel meer rendement. Over pakweg 25 jaar 
ben ik van plan om alle stortingen in de Tak 21-component te doen. En op mijn zestigste draag ik mijn 
Tak 23-reserve over naar Tak 21.”

Kiest u voor veiligheid, rendement,  
of een combinatie?
Iedereen is anders en ons leven evolueert voortdurend. Olivia, Arthur, Emma en Jules kozen elk  
voor een andere Tak 44-combinatie.
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Arthur, 33 jaar 
en Emma, 34 jaar
Zelfstandige en bediende, 1 dochter.

Arthur: “Voor mij is het duidelijk: zeker op mijn leeftijd 
kies ik voor 100% Tak 23 in mijn DB Pension Plan, 
meer bepaald voor het aandelenfonds. 

Onze lening valt niet onder het stelsel van de 
woonbonus. Daarom hebben we de fiscale ruimte om 
ook aan langetermijnsparen (DB Long Term Plan) te 
doen. Ook hierin gaan we voor Tak 23, maar hebben 
we na onderling overleg besloten om uitsluitend te 
kiezen voor het iets gematigdere, gemengde fonds." 

Emma: “Ik ben altijd wat voorzichtiger dan Arthur. 
Voor mijn pensioensparen kies ik daarom voor de 
helft in Tak 21 en de andere helft in Tak 23, evenredig 
verdeeld over het aandelenfonds (25%) en het 
gemengde fonds (25%).

Jules, 43 jaar
Leraar, samenwonend, twee kinderen

Ik doe natuurlijk al jaren aan pensioensparen bij 
Deutsche Bank en stap nu over op dit nieuwe product. 
Ik ga voor een 50/50 verdeling over Tak 21 en Tak 23. 
Dat lijkt me het beste van twee werelden: een deel 
van mijn kapitaal is defensiever en met de andere 
helft zoek ik naar rendement door te opteren voor het 
aandelenfonds. Onze hypothecaire lening valt nog 
onder het stelsel van de woonbonus, maar volgend 
jaar is de lening afbetaald. Met het budget dat dan 
overblijft, wil ik dan elk jaar het maximum storten in 
langetermijnsparen. Ik denk dat ik in eerste instantie 
ga voor een volledige Tak 23-aanpak met initieel een 
groter gewicht in het aandelenfonds: het is tenslotte 
nog meer dan 20 jaar tot aan het einde van het 
contract op mijn 65ste.” 
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*  Stortingen van premiebedragen moeten steeds rekening houden met de specifieke bepalingen van het verzekeringscontract. Opgelet, 
premieverhogingen vanaf 55 jaar kunnen fiscale gevolgen met zich meebrengen.

** Maximumbedrag afhankelijk van uw netto-belastbaar beroepsinkomen.

Wat u moet weten over pensioensparen 
en langetermijnsparen
1.  Meer dan 2,4 miljoen Belgen3 willen naast hun wet-

telijk pensioen op een aanvullend pensioenkapitaal 
kunnen rekenen. Met andere woorden: ongeveer 
de helft van de werkende Belgen4 doet aan pensi-
oensparen (cijfers van 2019).

2.  Hebt u nog geen pensioenspaarcontract? Dan is het 
tijd om actie te ondernemen! Indien u een belastbaar 
inkomen hebt en minimum 18 jaar bent, kan 
pensioensparen interessant zijn. Storten kan tot en 
met het jaar waarin u 64 wordt.

3.  Hoe vroeger u eraan begint, hoe meer pensioen-
kapitaal u opbouwt. U kunt de periodiciteit van de 
stortingen vrij kiezen (maandelijkse, driemaandelijkse, 
zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen). Als u 
maandelijkse stortingen doet, gaat het om relatief 
kleine bedragen.

4.  U kunt uw DB Pension Plan (pensioensparen) en 
uw DB Long Term Plan (langetermijnsparen) telkens 
samenstellen door de drie mogelijkheden vrij te 
combineren, waarbij u de verhouding te allen tijde 
kunt wijzigen. Bij Tak 21 hebt u een gewaarborgde 
rentevoet van 0% en geniet u een eventuele 
winstdeling5. Bij de twee andere mogelijkheden 
(Tak 23) is het rendement afhankelijk van dat van de 

onderliggende beleggingsfondsen, waarbij u kunt 
opteren voor een gemengd fonds en/of een 
aandelenfonds. Stortingen in Tak 23 kunnen meer 
opbrengen, maar u hebt geen kapitaalgarantie. 
Jongere pensioenspaarders kunnen overwegen 
om aanvankelijk voor een van de Tak 23-fondsen 
te kiezen en vervolgens, bijvoorbeeld vanaf hun 
55ste verjaardag, hun bestaande reserve over te 
hevelen6 naar Tak 21 om zo hun eventuele winst 
vast te klikken.

5.  De overheid moedigt pensioensparen (DB Pension 
Plan) aan met een aantrekkelijke belastingvermin-
dering tot 30% van het premiebedrag. Dit betekent 
dat u bijna een derde van wat u het ene jaar stort, 
het daaropvolgende jaar kunt terugkrijgen via uw 
belastingaangifte.

6.  Doet u aan pensioensparen en hebt u nog spaar-
ruimte over elke maand? Dan kan langetermijnsparen 
(DB Long Term Plan) iets voor u zijn. Ook hier kunt 
u genieten van een mogelijke belastingvermindering 
van 30%. Langetermijnsparen is vooral interessant 
voor wie geen hypothecaire lening heeft of voor 
wie de hypothecaire lening geen fiscaal voordeel 
(meer) oplevert (de zogenaamde woonbonus).

FormuleFormule Maximale storting in Maximale storting in 
inkomstenjaar 2022inkomstenjaar 2022**

Maximale Maximale 
belastingvermindering belastingvermindering 
in aanslagjaar 2023in aanslagjaar 2023

Eigen bijdrage (max. Eigen bijdrage (max. 
storting 2022 min max. storting 2022 min max. 
belastingvermindering 2023)belastingvermindering 2023)

Pensioensparen met 
fiscaal voordeel 30%

990 euro  
(of 82,50 euro per maand)

297 euro
693 euro  
(of 57,75 euro per maand)

Pensioensparen met 
fiscaal voordeel 25%

1.270 euro  
(of 105,83 euro per maand)

317,50 euro
952,50 euro  
(of 79,37 euro per maand)

Langetermijnsparen  
met fiscaal voordeel 
30%

2.350 euro  
(of 195,83 euro per maand)** 705 euro

1.645 euro  
(of 137,08 euro per maand)

3   https://assuralia.be/images/docs/stats/NL/02_kerncijfers-per-tak/02_07_pensioensparen.htm
4   https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=EMPLOY&lang=nl
5  De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling, en het recht op winstdeling hangt af van de discretionaire beslissings-

bevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
6   Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden.
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Fiscaliteit DB Pension Plan DB Long Term Plan

Belangrijkste fiscale kenmerken onder 
de huidige wetgeving:

•  Geen premietaks.

•  De premies geven recht op een belastingver-
mindering voor de personenbelasting mits het 
respecteren van de wettelijke voorwaarden.

•  Een premietaks van 2%.

•  De premies geven recht op een belastingver-
mindering voor de personenbelasting mits het 
respecteren van de wettelijke voorwaarden.

Taxatie: •  Een taks van 8% is verschuldigd op het samen-
gesteld spaartegoed (exclusief eventuele wins-
tdeling) op de 60ste verjaardag van de verzeke-
ringnemer.

•  Het overlijdenskapitaal is belastbaar aan 8% bij 
pensioensparen.

•  Voor de gedeeltelijke of volledige afkoop be-
draagt de aanslagvoet 8% voor de kapitalen 
pensioensparen gestort bij opruststelling of in 
de 5 jaar die eraan voorafgaan of bij vervroegd 
pensioen bij een afkoop voor de leeftijd van 60 
jaar van de verzekerde.

•  Voor de kapitalen gestort vóór de hierboven 
beschreven gevallen wordt een voorheffing van 
33% ingehouden.

•  Een taks van 10% is verschuldigd op de reserve 
(exclusief eventuele winstdeling) op de 60ste 
verjaardag van de verzekeringnemer.

•  Het overlijdenskapitaal is belastbaar aan 10%.

•  Voor contracten die slechts worden afgesloten 
vanaf de leeftijd van 55 jaar, gebeurt de taxatie 
van 10% slechts op de 10e verjaardag van het 
contract.

•  Voor de kapitalen gestort vóór de hierboven 
beschreven gevallen wordt een voorheffing van 
33% ingehouden.

Taxatie in geval van overdracht: Overdrachten zijn niet belastbaar wanneer:

•  De volledige reserve van het contract wordt 
overgedragen naar een nieuw Tak 21- en/of 
Tak 23-fonds(en) in hetzelfde contract

•  De samengestelde reserves van de Tak 23 
binnen het contract geheel of gedeeltelijk 
overgedragen worden naar andere fondsen van 
de Tak 23 binnen hetzelfde contract.

Bij overdracht tussen Tak 21- en/of Tak 23-fonds(en) 
binnen hetzelfde contract, is er geen belasting of 
bedrijfsvoorheffing van toepassing.

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.Neem voor meer info over de fiscale behan-
deling contact op met uw verzekeringstussenpersoon of uw fiscaal raadsman.

Kosten DB Pension Plan DB Long Term Plan

Instapkosten: 2% van de premies. Deze kosten worden gestort aan de verzekeringstussenpersoon, Deutsche Bank 
AG Bijkantoor Brussel.

Uitstapkosten: •  Tak 21: De uitstapkosten in Tak 21 bedragen 5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage 
vermindert met 0,1% per maand gedurende de laatste 50 maanden om 0% te bereiken aan het einde 
van het contract. Er zijn geen uitstapkosten als de afkoop plaatsvindt meer dan 5 jaar na de 
aanvangsdatum van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.

•  Tak 23: De uitstapkosten in Tak 23 bedragen 1,5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage 
is gelijk aan 0% als de afkoop meer dan 5 jaar na de eerste belegging in de fondsen plaatsvindt.

Beheerkosten: •  Tak 21: Op de reserve samengesteld door de nettopremies gestort tussen 01/04/2020 en 09/10/2022 
wordt een jaarlijkse beheerskost van 0,25% aangerekend, verrekend op maandbasis. Op de reserve 
samengesteld door nettopremies buiten deze periode wordt er geen beheerskost aangerekend.

•  DB Pension Mixed Fund (Tak 23): De beheerskosten van het interne beleggingsfonds bedragen 
1,65%. De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,55%. De totale vaste beheerskosten 
bedragen 2,2% en zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid.

•  DB Pension Equity Fund (Tak 23): De beheerskosten van het interne beleggingsfonds bedragen 
1,65%. De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,75%. De totale vaste beheerskosten 
bedragen 2,4% en zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid.

Bedrag betaald tussen de verzekeraar  
en de verzekeringstussenpersoon:

•  Tak 21: Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,10% op de gemiddelde uitstaande bedragen in Tak 21.

•  Tak 23: Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,52% op de gemiddelde uitstaande bedragen in Tak 23 
inbegrepen in de beheerskosten van de Tak 23.

Overdrachtskosten: •  Tak 21: Toepassing van de uitstapkosten bij een 
totale overdracht van de in de Tak 21 samen-
gestelde reserves.

•  Tak 21: Toepassing van de uitstapkosten bij een 
overdracht van de in de Tak 21 samengestelde 
reserves. Vanaf de dertiende maand volgend 
op het eerste nettobedrag dat in een fonds is 
belegd kan de verzekeringnemer zonder 
vergoeding tot 10% van de nettobedragen die 
in dit fonds zijn belegd overdragen, met een 
minimum van 500 euro en op voorwaarde dat het 
saldo van de reserve gevormd binnen het fonds 
na overdracht niet minder is dan 1.250 euro.

Tak 23: 0,5% van het bedrag van de over te dragen reserves met een maximum van 100 euro. 1 gratis 
overdracht per verzekeringsjaar tussen de fondsen van de Tak 23 is toegestaan.

Afkoop / opnamevergoeding: Zie “Uitstapkosten” hierboven.
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Risico’s
Plan for Life (Tak 21)

DB Pension Mixed Fund & DB Pension 
Equity Fund (Tak 23-fondsen)

Insolvabiliteitsrisico
Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzeke-
ringsmaatschappij niet meer in staat is om haar 
verbintenissen na te komen. Aangezien de verzeke-
ringsmaatschappij 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 gewaarborgde 
rentevoet van 0% (Tak 21) naar Belgisch recht voor een 
bedrag tot 100.000 euro per persoon.

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.

Kapitaalrisico
Beleggen in 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 totaalbedrag van 
de gestorte nettopremies daalt.

Risico van de Tak 23-fondsen
De risico’s van de Tak 23-fondsen worden beschreven 
in de Financiële Infofiche. 

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 volledige bedrag van de reserve van het contract 
terugkrijgt. Het faillissement van de verzekeraar 
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 
stopgezet worden. 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 verzekeraar (waarop alle andere voorrechten 
voorgaan). Tak 23-producten zijn niet gedekt door de 
garantie op deposito’s en levensverzekeringen, die 
het kapitaal tot 100.000 euro beschermt.

Risico van een gedeeltelijke afkoop of opname
In geval van een volledige afkoop of gedeeltelijke 
opname kunnen er taksen en uitstapkosten verschuldigd 
zijn die een impact kunnen hebben op het belegde 
kapitaal.
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Hebt u in het verleden al
een DB Pension Plan of DB Long Term
Plan Tak 21 onderschreven
via Deutsche Bank?
Indien u dit wenst, kunt u uw bestaand contract omzetten naar de nieuwe formule om te genieten  
van een meer uitgebreid beleggingsuniversum. Vraag advies aan uw adviseur in uw Advisory Center.

Hebt u nog geen DB Pension Plan  
of DB Long Term Plan?
Maak dan een afspraak in uw Advisory Center op 078 156 160  
of teken in op deutschebank.be/selfservice.

https://www.deutschebank.be/nl/self-service.html
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Voornaamste kenmerken DB Pension Plan (pensioensparen)

DB Pension Plan van Allianz Benelux NV dat de Tak 21 en de Tak 23 combineert  
Het pensioensparen 

Financiële infofiche levensverzekeringen

Deze financiële infofiche levensverzekeringen beschrijft de belangrijkste voorwaarden 
van het product die van toepassing zijn vanaf 01/01/2022

Type levensverzekering DB Pension Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV (de verzekeraar) die volgende kenmerken combineert:

•  Tak 21: Een gewaarborgd rendement en een winstdeling gekoppeld aan de potentiële winsten van de verzekeraar (beleggingsvorm Tak 21).

•  Tak 23: Een rendement gekoppeld aan interne beleggingsfondsen (beleggingsvorm Tak 23).

Waarborgen Bij leven en bij overlijden: 

•  Tak 21: De reserve samengesteld door de totaliteit van de netto geïnvesteerde bedragen, met aftrek van de gedesinvesteerde 
bedragen en de beheerskosten, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde intrestvoet en verhoogd met de winstdeling. Afhankelijk van 
de duurtijd van het contract en de kosten kan het jaarlijks gemiddeld rendement negatief zijn.

•  Tak 23: De reserve samengesteld door de totale waarde van de eenheden van de beleggingsfondsen toegewezen aan de overeenkomst 
door de omzetting van de netto geïnvesteerde en bruto gedesinvesteerde bedragen in eenheden. Afhankelijk van de duurtijd van het 
contract, de evolutie van de waarde van de eenheden en de kosten kan het jaarlijks gemiddeld rendement negatief zijn.

Doelgroep •  Personen op zoek naar een soepele en moduleerbare aanvullende pensioenregeling in het kader van het pensioensparen.

•  Onderschrijving is enkel mogelijk voor Belgische inwoners. Wij gaan ervan uit dat het wettelijke woonadres van de verzekeringnemer 
ook zijn of haar gebruikelijke woonadres is. Indien dit niet het geval is, dient de verzekeringnemer de verzekeringstussenpersoon 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel te verwittigen alvorens het contract te sluiten door middel van een document ondertekend 
door de verzekeringnemer.

Rendement Tak 21

Gewaarborgde intrestvoet:

Winstdeling:

•  De gegarandeerde intrestvoet bedraagt 0% op jaarbasis. Deze intrestvoet wordt toegepast op de netto geïnvesteerde premies 
(premies na aftrek van de instapkosten) en wordt gegarandeerd door de verzekeraar voor de duur van het contract. Er wordt geen 
intrestgarantie gegeven voordat de storting is toegewezen. Afhankelijk van de marktontwikkelingen kan de intrestvoet voor nieuwe 
stortingen op elk moment worden gewijzigd. De verzekeringnemer wordt door de verzekeraar per post of e-mail op de hoogte 
gebracht van een gewaarborgde intrestvoetwijziging.

•  In overeenstemming met het jaarlijks plan neergelegd bij de NBB kan jaarlijks een winstdeling aan het gedeelte Tak 21 van het 
contract toegekend worden, tenzij dit uitgesloten is in de bijzondere voorwaarden. Zij is onderworpen aan de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering en hangt volledig af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar.

Rendement Tak 23 •  Het rendement van de interne beleggingsfondsen is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de eenheden van de fondsen. 
De waarde van de eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa. De winstdeling is niet van toepassing op interne 
beleggingsfondsen. De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van het kapitaal, de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De 
verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico. 

Toetreding/Inschrijving •  Het contract treedt in werking op de werkdag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de eerste premiebetaling en na 
ondertekening van het contract en ten vroegste op de werkdag na de dag waarop de verzekeraar het volledige dossier aanvaardt. 

•  Tak 21: De kapitalisatie van de premies belegd in Tak 21 vangt aan op de derde werkdag na de dag waarop de verzekeraar de premie 
op zijn bankrekening ontvangt.

•  Tak 23: De premies worden omgezet in eenheden van beleggingsfondsen. Het aantal toegewezen eenheden is afhankelijk van de 
waarde van deze eenheden. De waarde van de eenheden is deze berekend op de evaluatiedatum van de derde werkdag volgend op 
de dag van ontvangst door de verzekeraar van het rekeninguittreksel met vermelding van de premiebetaling op een van zijn financiële 
rekeningen.

Kosten

Instapkosten:

Uitstapkosten: 

Beheerskosten:

Bedrag betaald tussen de verzekeraar 
en de verzekeringstussenpersoon:

Overdrachtskosten:

Afkoop / opnamevergoeding:

•  2% van de premies. Deze kosten worden gestort aan de verzekeringstussenpersoon, Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

•  Tak 21: De uitstapkosten in Tak 21 bedragen 5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage vermindert met 0,1% per maand gedurende 
de laatste 50 maanden om 0% te bereiken aan het einde van het contract. Er zijn geen uitstapkosten als de afkoop plaatsvindt meer 
dan 5 jaar na de aanvangsdatum van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.

•  Tak 23: De uitstapkosten in Tak 23 bedragen 1,5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage is gelijk aan 0% als de afkoop 
meer dan 5 jaar na de eerste belegging in de fondsen plaatsvindt.

•  Tak 21: Op de reserve samengesteld door de nettopremies gestort tussen 01/04/2020 en 09/10/2022 wordt een jaarlijkse beheerskost van 
0,25% aangerekend, verrekend op maandbasis. Op de reserve samengesteld door nettopremies buiten deze periode wordt er geen 
beheerskost aangerekend.

•  Tak 23: De beheerskosten worden hernomen aan het einde van dit document en in het beheersreglement van de interne 
beleggingsfondsen. Ze zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid.

•  Tak 21: Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,10% op de gemiddelde uitstaande bedragen in Tak 21.

•  Tak 23: Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,52% op de gemiddelde uitstaande bedragen in Tak 23 inbegrepen in de beheerskosten 
van de Tak 23.

•  Tak 21: Toepassing van de uitstapkosten bij een totale overdracht van de in de Tak 21 samengestelde reserves.

•  Tak 23: 0,5% van het bedrag van de over te dragen reserves met een maximum van 100 euro. 1 gratis overdracht per verzekeringsjaar 
tussen de fondsen van de Tak 23 is toegestaan.

•  Zie “Uitstapkosten” hierboven.
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Duur Het contract loopt tot de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer als hij op de aanvangsdatum van het contract jonger is dan  
55 jaar. Als de verzekeringnemer op de aanvangsdatum van het contract 55 jaar of ouder is, heeft het contract een looptijd van (minimaal) 
10 jaar. Het contract eindigt bij totale afkoop (zie kader risico's), op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Premie De verzekeringnemer kan geplande stortingen doen van minstens 900 euro per jaar wetende dat het maximumbedrag dat in 
aanmerking wordt genomen voor de belastingvermindering maximaal 1.270 euro bedraagt (inkomen 2022, aanslagjaar 2023) op 
jaarbasis maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betaalbaar.

Fiscaliteit De belangrijkste fiscale kenmerken van pensioensparen onder de huidige wetgeving zijn:

•  Geen premietaks.

•  De premies geven recht op een belastingvermindering voor de personenbelasting mits het respecteren van de wettelijke 
voorwaarden.

Taxatie:

•  Een taks van 8% is verschuldigd op het samengesteld spaartegoed (exclusief eventuele winstdeling) op de 60ste verjaardag van 
de verzekeringnemer.

•  Het overlijdenskapitaal is belastbaar aan 8% bij pensioensparen.

•  Voor de gedeeltelijke of volledige afkoop bedraagt de aanslagvoet 8% voor de kapitalen pensioensparen gestort bij opruststelling 
of in de 5 jaar die eraan voorafgaan of bij vervroegd pensioen bij een afkoop voor de leeftijd van 60 jaar van de verzekerde.

•  Voor de kapitalen gestort vóór de hierboven beschreven gevallen wordt een voorheffing van 33% ingehouden.

Overdrachten zijn niet belastbaar wanneer:

•  De volledige reserve van het contract wordt overgedragen naar een nieuw Tak 21- en/of Tak 23-fonds(en) in hetzelfde contract.

•  De samengestelde reserves van de Tak 23 binnen het contract geheel of gedeeltelijk overgedragen worden naar andere fondsen 
van de Tak 23 binnen hetzelfde contract.

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.

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

Afkoop / opname

Totale afkoop / opname:

Gedeeltelijke afkoop / opname:

De verzekeringnemer heeft het recht de afkoop van zijn contract aan te vragen.

•  Tak 21: De afkoopwaarde is gelijk aan de samengestelde reserve op de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en 
ondertekende afkoopdocument door de verzekeraar, verminderd met de uitstapkosten en fiscale inhoudingen. 

•  Tak 23: De afkoopwaarde is gelijk aan de reserve samengesteld binnen elk fonds, vastgesteld op basis van de waarde van de 
eenheden, berekend uiterlijk op de evaluatiedatum van de 4e werkdag volgend op de datum van ontvangst van het volledig ingevulde 
en ondertekende afkoopdocument door de verzekeraar, verminderd met de eventuele uitstapkosten en fiscale inhoudingen.

•  De verzekeringnemer kan op elk moment minimaal 500 euro opnemen, op voorwaarde dat het saldo van de samengestelde reserve 
na opname niet minder dan 1.250 euro bedraagt. De waarde van de gedeeltelijke afkoop / opname wordt berekend zoals hierboven 
beschreven. Uitstapkosten en fiscale inhoudingen kunnen van toepassing zijn. Eenmaal per verzekeringsjaar, vanaf het tweede 
verzekeringsjaar volgend op het eerste netto geïnvesteerde bedrag, kan de verzekeringnemer echter zonder vergoeding tot 10% van 
de netto geïnvesteerde bedragen in Tak 21- en/of Tak 23-fonds(en) opnemen, met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat 
het saldo van de binnen elke Tak samengestelde reserve, na gedeeltelijke opname, niet minder bedraagt dan 1.250 euro. 

Overdracht van fondsen De verzekeringnemer kan op elk moment niet-belastbare overdrachten doen (zie het gedeelte “fiscaliteit” hierboven). Elke andere 
overdracht is niet toegestaan. De toepasselijke kosten staan vermeld onder " Overdrachtskosten".

Informatie •  De beslissing om het DB Pension Plan te onderschrijven of te openen moet worden genomen op basis van een volledige analyse van de 
volgende documenten: de algemene voorwaarden, de financiële infofiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen dat 
informatie bevat over de interne beleggingsfondsen. Deze documenten worden gratis toegezonden of ter beschikking gesteld op de 
website (www.deutschebank.be) of bij de verzekeringstussenpersoon.

•  Na de eerste premiebetaling ontvangt u een bevestigingsdocument van de verzekeraar. 

•  Een keer per jaar wordt u door de verzekeraar een rekeningoverzicht toegestuurd met hierin de reserve van het contract.

•  Het Belgisch recht is van toepassing. Bij faillissement van een verzekeraar met een vergunning in België valt de eventuele afkoopwaarde 
van het Tak 21-luik van de overeenkomst in de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 euro per persoon en per 
verzekeraar. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website: www.garantiefonds.belgium.be/nl.

•  De staat van herkomst van de verzekeraar is België.

Behandeling van klachten Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.

Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de uitvoering van de overeenkomst richten aan:

•  Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel: tel. +32 2 551 99 35, e-mail: service.clients@db.com, www.deutschebank.be of op OMBUDSFIN: 
tel. +32 2 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

•  De klant kan ook contact opnemen met de verzekeraar: Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02 214 77 36, 
klachten@allianz.be, www.allianz.be. Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact 
opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman.as,  
www.ombudsman.as
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Voornaamste kenmerken DB Long Term Plan (langetermijnsparen)

DB Long Term Plan van Allianz Benelux NV dat de Tak 21 en de Tak 23 combineert 
Het langetermijnsparen 

Financiële infofiche levensverzekeringen

Deze financiële infofiche levensverzekeringen beschrijft de belangrijkste voorwaarden 
van het product die van toepassing zijn vanaf 01/01/2022

Type levensverzekering DB Long Term Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV (de verzekeraar) die volgende kenmerken combineert:

• Tak 21: Een gewaarborgd rendement en een winstdeling gekoppeld aan de potentiële winsten van de verzekeraar (beleggingsvorm Tak 21).

• Tak 23: Een rendement gekoppeld aan interne beleggingsfondsen (beleggingsvorm Tak 23).

Waarborgen Bij leven en bij overlijden: 

•  Tak 21: De reserve samengesteld door de totaliteit van de netto geïnvesteerde bedragen, met aftrek van de gedesinvesteerde 
bedragen en de beheerskosten, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde intrestvoet en verhoogd met de winstdeling. Afhankelijk van 
de duurtijd van het contract en de kosten kan het jaarlijks gemiddeld rendement negatief zijn.

•  Tak 23: De reserve samengesteld door de totale waarde van de eenheden van de beleggingsfondsen toegewezen aan de overeenkomst 
door de omzetting van de netto geïnvesteerde en bruto gedesinvesteerde bedragen in eenheden. Afhankelijk van de duurtijd van het 
contract, de evolutie van de waarde van de eenheden en de kosten kan het jaarlijks gemiddeld rendement negatief zijn.

Doelgroep •  Personen op zoek naar een soepele en moduleerbare aanvullende pensioenregeling in het kader van het langetermijnsparen.

•  Onderschrijving is enkel mogelijk voor Belgische inwoners. Wij gaan ervan uit dat het wettelijke woonadres van de verzekeringnemer 
ook zijn of haar gebruikelijke woonadres is. Indien dit niet het geval is, dient de verzekeringnemer de verzekeringstussenpersoon door 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel te verwittigen alvorens het contract te sluiten door middel van een document ondertekend 
door de verzekeringnemer.

Rendement Tak 21

Gewaarborgde intrestvoet:

Winstdeling:

•  De gegarandeerde intrestvoet bedraagt 0% op jaarbasis. Deze intrestvoet wordt toegepast op de netto geïnvesteerde premies 
(premies na aftrek van de instapkosten en taksen) en wordt gegarandeerd door de verzekeraar voor de duur van het contract. Er 
wordt geen intrestgarantie gegeven voordat de storting is toegewezen. Afhankelijk van de marktontwikkelingen kan de intrestvoet 
voor nieuwe stortingen op elk moment worden gewijzigd. De verzekeringnemer wordt door de verzekeraar per post of e-mail op de 
hoogte gebracht van een gewaarborgde intrestvoetwijziging.

•  In overeenstemming met het jaarlijks plan neergelegd bij de NBB kan jaarlijks een winstdeling aan het gedeelte Tak 21 van het 
contract toegekend worden, tenzij dit uitgesloten is in de bijzondere voorwaarden. Zij is onderworpen aan de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering en hangt volledig af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar.

Rendement Tak 23 •  Het rendement van de interne beleggingsfondsen is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de eenheden van de fondsen. 
De waarde van de eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa. De winstdeling is niet van toepassing op interne 
beleggingsfondsen. De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van het kapitaal, de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De 
verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico. 

Toetreding/Inschrijving •  Het contract treedt in werking op de werkdag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de eerste premiebetaling en na 
ondertekening van het contract en ten vroegste op de werkdag na de dag waarop de verzekeraar het volledige dossier aanvaardt. 

•  Tak 21: De kapitalisatie van de premies belegd in Tak 21 vangt aan op de derde werkdag na de dag waarop de verzekeraar de premie 
op zijn bankrekening ontvangt.

•  Tak 23: De premies worden omgezet in eenheden van beleggingsfondsen. Het aantal toegewezen eenheden is afhankelijk van de 
waarde van deze eenheden. De waarde van de eenheden is deze berekend op de evaluatiedatum van de derde werkdag volgend 
op de dag van ontvangst door de verzekeraar van het rekeninguittreksel met vermelding van de premiebetaling op een van zijn 
financiële rekeningen.

Kosten

Instapkosten:

Uitstapkosten: 

Beheerskosten:

Bedrag betaald tussen de verzekeraar 
en de verzekeringstussenpersoon:

Overdrachtskosten:

Afkoop / opnamevergoeding:

•  2% van de premies. Deze kosten worden gestort aan de verzekeringstussenpersoon, Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

•  Tak 21: De uitstapkosten in Tak 21 bedragen 5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage vermindert met 0,1% per maand 
gedurende de laatste 50 maanden om 0% te bereiken aan het einde van het contract. Er zijn geen uitstapkosten als de afkoop 
plaatsvindt meer dan 5 jaar na de aanvangsdatum van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.

•  Tak 23: De uitstapkosten in Tak 23 bedragen 1,5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage is gelijk aan 0% als de afkoop 
meer dan 5 jaar na de eerste belegging in de fondsen plaatsvindt.

•  Tak 21: Op de reserve samengesteld door de nettopremies gestort tussen 01/04/2020 en 09/10/2022 wordt een jaarlijkse beheerskost van 
0,25% aangerekend, verrekend op maandbasis. Op de reserve samengesteld door nettopremies buiten deze periode wordt er geen 
beheerskost aangerekend.

•  Tak 23: De beheerskosten worden hernomen aan het einde van dit document en in het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen. 
Ze zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid.

•  Tak 21: Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,10% op de gemiddelde uitstaande bedragen in Tak 21.

•  Tak 23: Een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,52% op de gemiddelde uitstaande bedragen in Tak 23 inbegrepen in de beheerskosten 
van de Tak 23.

•  Tak 21: Toepassing van de uitstapkosten bij een overdracht van de in de Tak 21 samengestelde reserves. Vanaf de dertiende 
maand volgend op het eerste nettobedrag dat in een fonds is belegd kan de verzekeringnemer zonder vergoeding tot 10% van 
de nettobedragen die in dit fonds zijn belegd overdragen,  met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat het saldo van de 
reserve gevormd binnen het fonds na overdracht niet minder is dan 1.250 euro.

•  Tak 23: 0,5% van het bedrag van de over te dragen reserves met een maximum van 100 euro. 1 gratis overdracht per verzekeringsjaar 
tussen de fondsen van de Tak 23 is toegestaan.

•  Zie “Uitstapkosten” hierboven.
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Duur Het contract loopt tot de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer als hij op de aanvangsdatum van het contract jonger is dan 55 
jaar. Als de verzekeringnemer op de aanvangsdatum van het contract 55 jaar of ouder is, heeft het contract een looptijd van (minimaal) 
10 jaar. Het contract eindigt bij totale afkoop (zie kader risico's), op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Premie De verzekeringnemer kan geplande stortingen doen van minstens 2.100 euro per jaar wetende dat het maximumbedrag dat in aanmerking 
wordt genomen voor de belastingvermindering maximaal 2.350 euro bedraagt (inkomen 2022, aanslagjaar 2023) op jaarbasis 
maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betaalbaar.

Fiscaliteit De belangrijkste fiscale kenmerken van langetermijnsparen onder de huidige wetgeving zijn:

•  Een premietaks van 2%.

•  De premies geven recht op een belastingvermindering voor de personenbelasting mits het respecteren van de wettelijke 
voorwaarden.

Taxatie:

•  Een taks van 10% is verschuldigd op de reserve (exclusief eventuele winstdeling) op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer.

•  Het overlijdenskapitaal is belastbaar aan 10%.

•  Voor contracten die slechts worden afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar, gebeurt de taxatie van 10% slechts op de 10e verjaardag 
van het contract. 

•  Voor de kapitalen gestort vóór de hierboven beschreven gevallen wordt een voorheffing van 33% ingehouden.

•  Bij overdracht tussen Tak 21- en/of Tak 23-fonds(en) binnen hetzelfde contract, is er geen belasting of bedrijfsvoorheffing van toepassing.

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.

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

Afkoop / opname

Totale afkoop / opname:

Gedeeltelijke afkoop / opname:

De verzekeringnemer heeft het recht de afkoop van zijn contract aan te vragen.

•  Tak 21: De afkoopwaarde is gelijk aan de samengestelde reserve op de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en 
ondertekende afkoopdocument door de verzekeraar, verminderd met de uitstapkosten en fiscale inhoudingen. 

•  Tak 23: De afkoopwaarde is gelijk aan de reserve samengesteld binnen elk fonds, vastgesteld op basis van de waarde van de 
eenheden, berekend uiterlijk op de evaluatiedatum van de 4e werkdag volgend op de datum van ontvangst van het volledig ingevulde 
en ondertekende afkoopdocument door de verzekeraar, verminderd met de eventuele uitstapkosten en fiscale inhoudingen.

•  De verzekeringnemer kan op elk moment minimaal 500 euro opnemen, op voorwaarde dat het saldo van de samengestelde reserve 
na opname niet minder dan 1.250 euro bedraagt. De waarde van de gedeeltelijke afkoop / opname wordt berekend zoals hierboven 
beschreven. Uitstapkosten en fiscale inhoudingen kunnen van toepassing zijn. Eenmaal per verzekeringsjaar, vanaf het tweede 
verzekeringsjaar volgend op het eerste netto geïnvesteerde bedrag, kan de verzekeringnemer echter zonder vergoeding tot 10% van 
de netto geïnvesteerde bedragen in Tak 21- en/of Tak 23-fondsen opnemen, met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat 
het saldo van de binnen elke Tak samengestelde reserve, na gedeeltelijke opname, niet minder bedraagt dan 1.250 euro. 

Overdracht van fondsen De verzekeringnemer kan op elk moment overdrachten verrichten tussen de Tak 21- en Tak 23-fonds(en) en tussen de fondsen van de 
Tak 23. De toepasselijke kosten zijn hierboven hernomen, onder "Overdrachtskosten". 

Informatie •  De beslissing om het DB Long Term Plan te onderschrijven of te openen moet worden genomen op basis van een volledige 
analyse van de volgende documenten: de algemene voorwaarden, de financiële infofiche, het beheersreglement van de interne 
beleggingsfondsen dat informatie bevat over de interne beleggingsfondsen. Deze documenten worden gratis toegezonden of ter 
beschikking gesteld op de website (www.deutschebank.be) of bij de verzekeringstussenpersoon.

•  Na de eerste premiebetaling ontvangt u een bevestigingsdocument van de verzekeraar. 

•  Een keer per jaar wordt u door de verzekeraar een rekeningoverzicht toegestuurd met hierin de reserve van het contract.

•  Het Belgisch recht is van toepassing. Bij faillissement van een verzekeraar met een vergunning in België valt de eventuele afkoopwaarde 
van het Tak 21-luik van de overeenkomst in de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van 100.000 euro per persoon en per 
verzekeraar. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website: www.garantiefonds.belgium.be/nl.

•  De staat van herkomst van de verzekeraar is België.

Behandeling van klachten Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.

Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de uitvoering van de overeenkomst richten aan:

•  Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel: tel. +32 2 551 99 35, e-mail: service.clients@db.com, www.deutschebank.be of op OMBUDSFIN: 
tel. +32 2 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

•  De klant kan ook contact opnemen met de verzekeraar: Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02 214 77 36, 
klachten@allianz.be, www.allianz.be. Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact 
opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman.as,  
www.ombudsman.as
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Naam van het interne beleggingsfonds:

DB Pension Mixed Fund

Samenstelling van het onderliggend fonds: 
Belegt enkel in het fonds DWS Invest ESG Multi Asset Defensive7 en is samengesteld als volgt:

•  Hoofdzakelijk in rentedragende waardepapieren, bijvoorbeeld obligaties, indices, converteerbare obligaties 
en obligaties gekoppeld aan warrants.

•  Maximaal 35% van het fondsvermogen zal worden belegd in aandelen, 20% in door hypotheek gedekte 
effecten en 10% in certificaten op edelmetalen en edelmetaalindexen. 

Risico-indicator: 
2

Risico-indicatoren op een stijgende schaal van 1 tot 7 met 7 als meest risicovolle niveau.

Risicoprofiel: 
Defensief

Jaarlijkse rendementen van het verleden op 31/12/2021:
1 jaar  >  3 jaar  >  5 jaar

Niet van toepassing daar het fonds werd gelanceerd op 03/05/2021.

Beleggingsbeleid:
De doelstelling van het beleggingsbeleid van het onderliggend fonds is het behalen van een positief rendement 
op middellange en lange termijn, rekening houdend met de kansen en risico's van de internationale financiële 
markten.

Het defensieve karakter van de strategie wordt bereikt door een overweging van inkomensbeleggingen en een 
beperking van beleggingen in aandelen. Bij het selecteren van beleggingen wordt naast financiële prestaties 
ook rekening gehouden met milieu- en sociale aspecten en de principes van goed ondernemingsbestuur (ESG-
aspecten). 

De Prospectus van het Fonds beschrijft in detail de samenstelling van het Fonds. Deze Prospectus is verkrijgbaar 
op het volgende adres: DWS – www.dws.lu (https://funds.dws.com/lu/assetdownload.ashx?assetGuid=29cd097c-
d49e-4b94-bf6a-a4f59f0b06de&publishLocationGuid=0cb160ff-b9da-4cc0-b2e6-f295913834c0)

De beschikbaarheid en juistheid van de Prospectus is de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder.
De informatie in de Prospectus prevaleert boven de beknopte informatie in dit document.

Beheerkosten (op jaarbasis): 
De beheerkosten van het interne beleggingsfonds bedragen 1,65%.

De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,55%.

De totale vaste beheerkosten bedragen 2,2% en zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid.

7 Het fonds DWS Invest ESG Multi Asset Defensive is niet ingeschreven in België.

https://funds.dws.com/lu/assetdownload.ashx?assetGuid=29cd097c-d49e-4b94-bf6a-a4f59f0b06de&publishLocationGuid=0cb160ff-b9da-4cc0-b2e6-f295913834c0
https://funds.dws.com/lu/assetdownload.ashx?assetGuid=29cd097c-d49e-4b94-bf6a-a4f59f0b06de&publishLocationGuid=0cb160ff-b9da-4cc0-b2e6-f295913834c0
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Naam van het interne beleggingsfonds: 

DB Pension Equity Fund

Samenstelling van het onderliggend fonds: 
Belegt enkel in het fonds DWS Invest ESG Equity Income en is samengesteld als volgt:

•  Hoofdzakelijk in effecten van nationale en buitenlandse emittenten die gericht zijn op milieu-, sociale en 
bestuurscriteria.

•  Minstens 70% van het vermogen wordt belegd in nationale en buitenlandse effecten die naar verwachting 
een bovengemiddeld rendement zullen opleveren.  

Risico-indicator: 
4

Risico-indicatoren op een stijgende schaal van 1 tot 7 met 7 als meest risicovolle niveau.

Risicoprofiel: 
Evenwichtig

Jaarlijkse rendementen van het verleden op 31/12/2021:
1 jaar  >  3 jaar  >  5 jaar

Niet van toepassing daar het fonds werd gelanceerd op 03/05/2021.

Beleggingsbeleid:
Het doel van het beleggingsbeleid van het onderliggend fonds is om een bovengemiddeld rendement te 
behalen. Hiervoor belegt het voornamelijk in aandelen van wereldwijde emittenten die een bovengemiddeld 
rendement bieden. De beslissingscriteria voor de selectie van activa zijn als volgt: een hoger rendement dan 
het marktgemiddelde, een constant rendement en constante groei, eerdere en toekomstige winstgroei, een 
aantrekkelijke koers-winstverhouding. Bij het selecteren van beleggingen wordt rekening gehouden met zowel 
milieu- en sociale aspecten als de principes van goed bestuur (ESG-aspecten) als met financiële prestaties.

De Prospectus van het Fonds beschrijft in detail de samenstelling van het Fonds. Deze Prospectus is verkrijgbaar op 
het volgende adres: DWS – www.dws.lu (https://funds.dws.com/lu/assetdownload.ashx?assetGuid=29cd097c-
d49e-4b94-bf6a-a4f59f0b06de&publishLocationGuid=0cb160ff-b9da-4cc0-b2e6-f295913834c0)

De beschikbaarheid en juistheid van de Prospectus is de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder.
De informatie in de Prospectus prevaleert boven de beknopte informatie in dit document.

Beheerkosten (op jaarbasis): 
De beheerkosten van het interne beleggingsfonds bedragen 1,65%.

De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,75%.

De totale vaste beheerkosten bedragen 2,4% en zijn inbegrepen in de waarde van de eenheid.
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Verzekeraar:
Allianz Benelux NV - Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel - Tel. + 32 2 214 61 11 - www.allianz.be

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 door 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

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions
Tel. + 32 2 551 99 35; E-mail: clienten.dienst@db.com en bij OMBUDSFIN - Tel. +32 2 545 77 70; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; 
www.ombudsfin.be. De cliënt kan zich ook tot de verzekeraar 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; E-mail: info@ombudsman.as; Website: www.ombudsman.as

Overal waar gesproken wordt over een fiscale behandeling, hangt de fiscale behandeling af van de individuele situatie van de 
cliënt. Die 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.
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DB Pension Plan & DB Long Term Plan 
in een notendop
› Een kapitaal opbouwen voor uw pensioen.

› Een levensverzekering van Allianz Benelux NV die volgende kenmerken combineert:

• Tak 21: Gewaarborgde rentevoet (0%) en een eventuele winstdeling8. Hier kiest u voor zekerheid.
•  Tak 23: Rendement gekoppeld aan interne Tak 23-fondsen die belegd zijn in door DWS beheerde  

beleggingsfondsen.

› Onder bepaalde voorwaarden genieten van een fiscaal voordeel tot maximum 30%.

›  DB Long Term Plan: Voornamelijk interessant voor wie geen hypothecaire lening heeft of voor wie de  
hypothecaire lening geen fiscaal voordeel (meer) oplevert (de zogenaamde woonbonus).

8  De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling, en het recht op winstdeling hangt af van de discretionaire beslissings-
bevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.





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, IHK D-H0AV-L0HOD-14. April 2023. V.U.: Olivier Delfosse.

Geïnteresseerd?
• Neem een kijkje op deutschebank.be
• Bel de specialisten van Talk & Invest op 078 153 154
• Maak een afspraak op 078 156 160
• Of teken zelf in op deutschebank.be/selfservice

https://www.deutschebank.be/nl/index.html
https://www.deutschebank.be/nl/self-service.html

