Eenmalige Premies
Athora Belgium
Verzekeringstak
Duur van het contract (N)
Duur van de betalingen (M)
Aantal verzekerden
Minimale aanvangsstorting
Niet-geplande stortingen

Fortune by Athora
Tak 23
Tot de leeftijd van 105 jaar van de verzekerde (bij 2 verzekerden: tot 105 jaar van de jongste verzekerde)
Eénmalige premie + verzending van uitnodigingen door de
maatschappij en vrije bijkomende stortingen met VCS
1 of 2 (max. leeftijd bij onderschrijving = 99 jaar)
€ 10.000
Min. € 1000

Verdeling van de stortingen

Op max. 5 fondsen

Instapkosten maatschappij

0,90% als storting + reserve: tussen € 10.000 en € 24.999
0,45% als storting + reserve: tussen € 25.000 en € 49.999
0% als storting + reserve: = of > € 50.000

Inningscommissie
Forfaitaire instapkost
Aantal fondsen
Duur gewaarborgde technische rentevoet
Toekenning van winstdeling (W.D.)
Beheerskosten
Financiële Opties (Gespreide Investering,
Dynamische Stop Loss, Automatisch
Herbeleggen)

Max. 2,5%
/
Keuze uit het huidige fondsengamma
/
/
Zie Beheersreglement
Dynamische Stop Loss: keuze van beschermings%
(10%, 15%, 20%, 25%, 30%)
Gespreide Investering & Automatisch Herbeleggen: keuze van de periode, identiek voor de 2 opties
(van 1 tot en met 24 maanden, per schijf van 1 maand)
Basisfonds & beschermingsfonds: zie beheersreglement

Optiekosten (Tak 23)

Geen kosten

Overlijdensdekking

100% - 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen
met als minimum het bedrag van het samengestelde spaarbedrag
Onderschrijving van een overlijdensdekking (andere dan 100% reserve): niet compatibel met de onderschrijving van financiële opties en niet compatibel met een contract met 2 verzekerden

Tijdelijke waarborg bij ongeval

Geplande opvragingen

Kosten geplande opvragingen
Niet-geplande opvragingen
Kosten niet-geplande gedeeltelijke
opvragingen / totale opvragingen
Overdrachten tussen fondsen (excl. opties)
Kosten van overdrachten
tussen fondsen (Tak 23)

GVPR814 - 06/2020

€ 6250 gratis gedurende 30 dagen - Na deze termijn is de
overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract
Als de overlijdensdekking gelijk is aan 100% tot 150% van het
samengestelde spaarbedrag en koopsom
≥ € 12.500 - Min. € 625 en max. 20% van de stortingen, per jaar Frequentie: maand., trim., sem. of jaarlijks In verhouding tot het samengestelde spaarbedrag in elk fonds
Geplande opvragingen: niet compatibel met de onderschrijving van financiële opties
€ 2,5 per geplande opvraging
Max. 1 per maand en 4 per jaar - Min. € 250 per opvraging Minimale samengestelde spaarbedrag na opvraging: € 1250
3% - 2% - 1% per jaar, 0% vanaf het vierde jaar In geval van een totale opvraging: zelfde condities als hiervoor met een min. van € 75 geïndexeerd (basis 1988)
Min. € 250 en het minimale samengestelde spaarbedrag
na de overdracht = € 250 per fonds
1 overdracht gratis per jaar
Volgende overdrachten: 0,50% op het overgedragen bedrag, met een max. van € 100

