Argenta Assuranties nv

Winstdeling tak 21 over 2018

Argenta Assuranties kan naast een gewaarborgde interestvoet een winstdeling bieden, afhankelijk van de
behaalde resultaten. De winstdeling wordt toegekend op de reserve aanwezig in het contract op 31
december van het jaar waarop de winstdeling betrekking heeft.

Over 2018 beslist Argenta Assuranties dat er voor Argenta Life Plan tak 21-luik een winstdeling is waarbij
globaal brutorendementen van minstens 1,80 % behaald worden:
Reserve per 31-12-2018
op basis van stortingen
vanaf 12-07-2017

Winstdeling over
2018
0,65 %

1,05 %

tussen 18-10-2016 en 1107-2017

0,75 %

1,15 %

tussen 19-04-2016 en 1710-2016

0,65 %

1,30 %

tussen 17-02-2015 en 1804-2016

0,50 %

1,70 %

tussen 27-06-2014 en 1602-2015

0,10 %

Gewaarborgde interestvoet
1,15 %

Brutorendement in
2018
1,80 %
1, 80 %

1, 80 %

1, 80 %

1, 80 %

Voor Argenta-Flexx, Leven Plus en Jeugdspaarplan komen we tot de volgende voorlopige globale
brutorendementen over 2018:
Gewaarborgde Reserve per 31-12-2018 op basis
interestvoet
van stortingen
1,15 %

vanaf 19-06-2018

1,05 %

tussen 19-04-2016 en 18-06-2018

1,20 %

tussen 17-02-2015 en 18-04-2016

1,60 %

tussen 27-06-2014 en 16-02-2015

1,70 %

tussen 05-05-2014 en 26-06-2014
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Winstdeling over
2018
0,65 %
0,75 %
0,60 %
0,20 %
0,10 %

Brutorendement in 2018
1,80 %
1,80 %
1,80 %
1,80 %
1,80 %
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Voor Kapitaal Plus gelden dezelfde rendementen over 2018 als hierboven, behalve voor de recente
stortingen aan 0,25 %, aan 0,50 % en aan 1 % waar de winstdeling telkens beperkt is tot 0,25 %:
Gewaarborgde Reserve per 31-12-2018 op basis
rentevoet
van stortingen
0,25 %

vanaf 17-02-2015

0,50 %

28-03-2012 tot 16-02-2015

1,00 %

vanaf 17-02-2015

Winstdeling over
2018
0,25 %
0,25 %
0,25 %

Brutorendement in 2018
0,50 %
0,75 %
1,25 %

Voor interestvoeten van 1,80 % of hoger is het globaal brutorendement voor 2018 over alle producten heen
gelijk aan de gewaarborgde interestvoet. Voor deze interestvoeten, die gaan tot maximaal 3,75 %, is er dus
geen winstdeling.

Argenta Life Plan
Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht met een door de verzekeraar gewaarborgd
rendement (tak 21), of met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Een combinatie
van beide is ook mogelijk naargelang de keuze van de verzekeringsnemer.
Deze levensverzekering wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur en eindigt wanneer de
verzekerde overlijdt of bij volledige afkoop. Ze kan niet eenzijdig worden beëindigd door de verzekeraar.
Argenta Life Plan heeft als doel een rendement te bekomen op lange termijn, waarbij men de mogelijkheid
heeft om te beleggen in een luik tak 21, of in één of meer verschillende interne verzekeringsfondsen via het
luik tak 23. Het rendement is afhankelijk van het gekozen luik of combinatie.
Als u kiest voor het luik tak 21 hebt u een vast rendement gedurende een vaste interestvoetwaarborgtermijn
(gewaarborgd rendement), aangevuld met mogelijke winstdeling.
Meer informatie over kosten en taksen ten laste van de klant vindt u in het Essentiële-informatiedocument.
Uitgebreide informatie over Argenta Life Plan, de voorwaarden, de verbonden risico’s en de gewaarborgde
interestvoet vindt u in het Essentiële-informatiedocument, de beheersreglementen, de tarieflijst en de
algemene voorwaarden. Die documenten kunt u gratis krijgen bij uw kantoorhouder of op www.argenta.be.
Argenta-Flexx
Argenta-Flexx is een tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht met een gewaarborgde interestvoet.
Argenta-Flexx kan zowel onder het fiscale stelsel pensioensparen als onder het fiscale stelsel
langetermijnsparen worden afgesloten. Onder bepaalde voorwaarden heeft de verzekeringnemer recht op
een fiscaal voordeel op de stortingen.
Argenta-Flexx biedt een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Deze dekkingen kunnen worden
uitgebreid met een aanvullende waarborg met een vast of een afbouwend (Home & Pension)
overlijdenskapitaal.
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De overeenkomst wordt beëindigd op de in het Persoonlijk Certificaat vermelde einddatum, bij een totale
afkoop van de overeenkomst of bij overlijden van de verzekerde.
Argenta-Flexx is gericht op de particuliere spaarder die in alle veiligheid wil investeren met het oog op
kapitaalzekerheid, een gewaarborgd rendement en een fiscaal voordeel. Daarnaast richt de verzekering zich
ook via de optionele aanvullende waarborg overlijden tot spaarders die zich willen voorbereiden op het
afsluiten van een hypothecaire lening voor het verwerven van een onroerend goed en bovendien willen
genieten van een fiscaal voordeel.
De interestvoet wordt voor elke storting afzonderlijk bepaald en wordt per storting gewaarborgd voor de
volledige looptijd van het contract. Dat geldt zowel voor de eerste premie als voor bijkomende premies. De
basis waarop de interestvoet wordt toegepast is de netto opgebouwde reserve. Dat zijn de gestorte
bedragen na aftrek van taksen, kosten en risicopremies, verhoogd met de al verworven winstdeling. De
datum waarop de stortingen interesten beginnen op te brengen, is de datum vanaf wanneer het geld
beschikbaar is op de bankrekening van de verzekeraar (valutadatum).
Bovenop de gewaarborgde interestvoet kan er winstdeling worden toegekend.
Meer informatie over kosten en taksen ten laste van de klant vindt u in de financiële infofiche
levensverzekering.
Uitgebreide informatie over Argenta-Flexx, de voorwaarden en de gewaarborgde interestvoet vindt u in de
financiële infofiche levensverzekering, de tarieflijst en de algemene voorwaarden. Die documenten kunt u
gratis krijgen bij uw kantoorhouder of op www.argenta.be.
Argenta Assuranties is wettelijk noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling; het recht op
winstdeling hangt af van de discretionaire bevoegdheid van Argenta Assuranties. De Algemene Vergadering
van Argenta Assuranties beslist jaarlijks zowel over de grootte, de voorwaarden als de eventuele toekenning
van de winstdeling. De winstdeling, die elk jaar kan wijzigen, is dan ook op geen enkel ogenblik
gegarandeerd.
Argenta Life Plan, Argenta-Flexx, Kapitaal Plus, Leven Plus en Jeugdspaarplan zijn levensverzekeringen
naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten door de
Nationale Bank van België, onder het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.
Uitgebreide informatie over deze producten, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt (voor zover van
toepassing) u in het Essentiële-informatiedocument, de financiële infofiche levensverzekering, de
beheersreglementen en de algemene voorwaarden. Die documenten kunt u gratis krijgen bij uw
kantoorhouder of op www.argenta.be. Voor u intekent moet u die documenten aandachtig doornemen.
De inhoud van deze tekst is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de
persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn
financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële
instrumenten niet passend of niet geschikt. Deze informatie is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan
de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem
passend of geschikt zijn. Als u klachten hebt, kunt u die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken. U kunt
ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45,
fax 03 285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be. Telefonische klachten moet u schriftelijk bevestigen per fax,
e-mail of brief. Vindt u dat Argenta Assuranties nv uw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan
kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547
58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as. U hebt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in
te leiden. De informatie in deze fiche is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 januari
2019.
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