Beleggingsvorm ‘DLL Benefit + winstdeling’
Beheersreglement
Situering
De beleggingsvorm ‘DLL Benefit + winstdeling’ is een Tak 21 beleggingsvorm waarbij Delta Lloyd Life NV een
vaste intrestvoet toekent, verhoogd met een winstdeling. Naar deze beleggingsvorm wordt ook verwezen onder
de benaming “DLL Benefit + winstdeling”, … waarbij aldus melding wordt gemaakt van de toepasselijke vaste
intrestvoet (zie verder).
De eventuele toepassing van deze beleggingsvorm blijkt uit het Persoonlijk Certificaat van de overeenkomst of
uit enig ander door Delta Lloyd Life NV met betrekking tot die overeenkomst uitgegeven document.
Deze beleggingsvorm wordt enkel gehanteerd voor verzekeringsovereenkomsten die onderworpen zijn aan de
Algemene Voorwaarden Scala, waarbij Delta Lloyd Life NV de toepassing ervan verder kan beperken tot door haar
bepaalde types van producten. In het geval de beleggingsduur niet langer is dan 8 jaar, is het ook mogelijk dat
Delta Lloyd Life NV, in toepassing van de verzekeringswetgeving, een lagere intrestvoet moet toepassen die
berekend wordt in functie van de intrestvoeten op de financiële markten.
Vaste intrestvoet
Het niveau van de vaste intrestvoet bedraagt 1,5% per jaar voor producten voor loontrekkenden (Scala Corporate
en Scala Privilege) e n producten voor zelfstandigen (Scala Executive, Scala Privilege, Scala Free Pension en
Scala Keyman). Deze vaste intrestvoet wordt tot de einddatum van de overeenkomst of tot een eventuele
opname, toegepast op de pensioenreserves die gevormd worden met de cash inflows (premies, winstdeling,
overlevingsbonus, switch in) die aan de verzekeringsrekening worden toegekend vóór de eventuele
wijzigingsdatum van die vaste intrestvoet. Delta Lloyd Life NV zal de verzekeringnemer of de aangeslotene
informeren over de eventuele wijzigingsdatum en de vanaf die datum geldende nieuwe vaste intrestvoet.
Dit gebeurt hetzij schriftelijk, hetzij via een publieke aankondiging op de website (www.deltalloydlife.be). In
geval van wijziging zal de nieuwe vaste interestvoet enkel gelden op de pensioenreserves die worden gevormd
met cash inflows toegekend aan de verzekeringsrekening vanaf de aangekondigde wijzigingsdatum.
Winstdeling
De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Delta Lloyd Life NV en wordt
jaarlijks vastgelegd door haar Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Referentie: Beheersreglement “DLL Benefit + winstdeling” – van toepassing vanaf 1/1/2015

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de Takken leven 21, 22, 23 en 27, de Tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR
Takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB 29.3.79 18.1.82 17.10.88 30.3.93 BS 14.7.79 23.1.82 4.11.88 7.5.93 10.8.03) met
maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België – BTW BE 0403 280 171 RPR Brussel – Delta Lloyd Bank: 646 0302680 54 IBAN BE42
6460 3026 8054 BIC BNAGBEBB

Beleggingsvorm ‘Kapitaalgarantie + winstdeling’
Beheersreglement
Situering
De beleggingsvorm ‘Kapitaalgarantie + winstdeling’ is een Tak 21 beleggingsvorm waarbij Delta Lloyd Life NV
garandeert dat er geen negatief rendement zal toegepast worden, en waarbij het positieve rendement integraal
gevormd wordt door de door Delta Lloyd Life NV toegekende winstdeling.
De eventuele toepassing van deze beleggingsvorm blijkt uit het Persoonlijk Certificaat van de overeenkomst of
uit enig ander door Delta Lloyd Life NV met betrekking tot die overeenkomst uitgegeven document.
Deze beleggingsvorm wordt enkel gehanteerd voor verzekeringsovereenkomsten die onderworpen zijn aan de
Algemene Voorwaarden Scala, waarbij Delta Lloyd Life NV de toepassing ervan verder kan beperken tot door haar
bepaalde types van producten.
Winstdeling
De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Delta Lloyd Life NV en wordt
jaarlijks vastgelegd door haar Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Referentie: Beheersreglement “Kapitaalgarantie + winstdeling” – 1/1/2015

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de Takken leven 21, 22, 23 en 27, de Tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR
Takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB 29.3.79 18.1.82 17.10.88 30.3.93 BS 14.7.79 23.1.82 4.11.88 7.5.93 10.8.03) met
maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België – BTW BE 0403 280 171 RPR Brussel – Delta Lloyd Bank: 646 0302680 54 IBAN BE42
6460 3026 8054 BIC BNAGBEBB

