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Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld Mysavings

Voorliggende offerte is geldig tot 08.04.2017 onder voorbehoud van
aanvaarding van het risico door Allianz Benelux n.v..
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Deze offerte verplicht de kandidaat-verzekeringnemer niet tot het afsluiten van de overeenkomst.
Zij bindt slechts Allianz Benelux n.v. onder voorbehoud van:
- haar aanvaarding van het risico;
- en de tarifaire voorwaarden van toepassing op het ogenblik van de betaling van de premie.

Pensioenkapitalen, gevormd via een VAPZ en/of RIZIV-overeenkomst moeten worden verrekend binnen de
80%-grens van een eventuele IPT, groepsverzekering of bedrijfsleiderverzekering.

1. Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde(1)

Naam: Mysavings
Voornaam: Voorbeeld
Geboortedatum: 01.01.1980
Geslacht: Man
Correspondentietaal: Nederlands
Enige (fiscale) woonplaats: Antwerpenlaan 38-39

1000 Brussel
Burgerlijke staat: Wettelijk samenwonend
Sociaal statuut: Zelfstandige
Beroep: Consulent
Beroepsinkomen (RSVZ-grondslag): 38.277,11 EUR
(1) Elke wijziging dient aan Allianz Benelux n.v. meegedeeld te worden.

2. Algemene kenmerken

Product: Plan For Life +
Beleggingsvorm: Plan For Life 0,00%(1)

Algemene voorwaarden: PFL+ / N / 10-2013
Aansluitingsdatum: 01.01.2017
Inwerkingtredingsdatum(2): 01.01.2017 (ten vroegste na de eerste

premiebetaling)
Einddatum: 31.01.2047
(1) Op 09.03.2017 is de interestvoet 0,00%. De toegepaste interestvoet is diegene in voege op de datum van de

premiebetaling en kan verschillen van de hiervoor vermelde interestvoet. De eventuele toekomstige winstdeling is niet
gewaarborgd en is afhankelijk van de algemene economische conjunctuur en de resultaten van Allianz Benelux n.v..

(2) De reserves worden herrekend in functie van de werkelijke premiebetaaldatum(s).

3. Premies (EUR)(1)(2)

Jaarlijkse premies van 01.01.2017 tot 01.01.2047 3.127,24
(1) Inclusief taksen en toeslagen.
(2) Allianz Benelux n.v. zal deze premie jaarlijks herrekenen door toepassing van het bijdragepercentage (8,17%) op het laatst

door haar gekende geherwaardeerd referentieberoepsinkomen (38.277,11 EUR voor 2014). Het geherwaardeerd
referentieberoepsinkomen wordt steeds beperkt tot het fiscaal maximum.

4. Kapitaal bij overlijden van Voorbeeld Mysavings

4.1. Verzekerd kapitaal

Van 01.01.2017 tot 31.01.2047: Reserves

4.2. Begunstigde

1. de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van Voorbeeld Mysavings; bij gebreke,
2. de kinderen van Voorbeeld Mysavings, in gelijke delen; bij gebreke,
3. de nalatenschap van Voorbeeld Mysavings.
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5. Op 67 jaar (31.01.2047) verwacht pensioenkapitaal (EUR)

5.1. Pensioenkapitaal

De op 31.01.2047 opgebouwde reserves

5.2. Verwacht pensioenkapitaal(1)

Eerste projectie: 126.180,08
Tweede projectie (zie detail in hiernavolgende tabel): 136.909,17
Derde projectie: 148.768,35

5.3. Begunstigde

Voorbeeld Mysavings.
(1) Deze winstdelingsprojecties zijn slechts een toepassing van een modelberekening. De kandidaat-verzekeringnemer mag

uit deze projecties geen contractuele aanspraken afleiden. Deze projecties werden berekend op basis van de volgende
hypothesen betreffende het rendement op de toekomstige premies en winstdelingen:
• eerste projectie: 0,00% interest + 1,75% winstdeling;
• tweede projectie: 0,00% interest + 2,25% winstdeling;
• derde projectie: 0,00% interest + 2,75% winstdeling.

6. Projectie(1)(2) van de reserves en het kapitaal bij overlijden van Voorbeeld Mysavings (EUR)

Datum Leeftijd verzekerde Reserves Kapitaal bij overlijden
31.01.2017 37 3.096,28 3.096,28
31.01.2018 38 6.261,41 6.261,41
31.01.2019 39 9.497,71 9.497,71
31.01.2020 40 12.806,78 12.806,78
31.01.2021 41 16.191,05 16.191,05
31.01.2022 42 19.650,62 19.650,62
31.01.2023 43 23.187,97 23.187,97
31.01.2024 44 26.804,86 26.804,86
31.01.2025 45 30.504,74 30.504,74
31.01.2026 46 34.286,14 34.286,14
31.01.2027 47 38.152,57 38.152,57
31.01.2028 48 42.105,93 42.105,93
31.01.2029 49 46.150,81 46.150,81
31.01.2030 50 50.284,01 50.284,01
31.01.2031 51 54.510,15 54.510,15
31.01.2032 52 58.831,31 58.831,31
31.01.2033 53 63.253,30 63.253,30
31.01.2034 54 67.771,05 67.771,05
31.01.2035 55 72.390,38 72.390,38
31.01.2036 56 77.113,58 77.113,58
31.01.2037 57 81.947,79 81.947,79
31.01.2038 58 86.885,89 86.885,89
31.01.2039 59 91.935,02 91.935,02
31.01.2040 60 97.097,68 97.097,68
31.01.2041 61 102.382,47 102.382,47
31.01.2042 62 107.780,04 107.780,04
31.01.2043 63 113.298,98 113.298,98
31.01.2044 64 118.942,01 118.942,01
31.01.2045 65 124.719,33 124.719,33
31.01.2046 66 130.619,15 130.619,15

31.01.2047(3) 67 136.909,17 136.909,17
(1) In deze tabel werd de tweede projectie uit de voorgaande tabel uitgewerkt.
(2) Raadpleeg de tarieffiche voor een detail van de berekeningen (taksen, toeslagen, rendement, ...).
(3) Reserves opgebouwd met premies (95.984,68 EUR) + reserves opgebouwd met winstdelingen (40.924,49 EUR) =

136.909,17 EUR.
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VERKLARINGEN EN MEDEDELINGEN

Verklaringen

De aanvaarding van deze offerte houdt in dat u via uw makelaar vooraf kennis hebt van alle nuttige documenten die nodig zijn om
het product goed te begrijpen en dat uw makelaar, samen met u, uw persoonlijke situatie omlijnd heeft om u een zo goed mogelijk
advies te geven dat overeenkomt met uw persoonlijke belangen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen

De persoonsgegevens die aan Allianz Benelux n.v. worden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de volgende doelstellingen:
evaluatie van de verzekerde risico's, beheer van de commerciële relatie, van het verzekeringscontract en van de erdoor gedekte
schadegevallen, controle van de portefeuille, voorkoming van misbruiken en fraudes. Enkel voor deze doeleinden kunnen zij, indien
noodzakelijk, worden overgemaakt aan een herverzekeraar, expert, raadsman alsook aan de bevoegde administratie voor zover
van toepassing, in dit laatste geval, volgens de aard van het contract en indien de betrokken persoon als een «US person» of
«recalcitrant» wordt beschouwd door de FATCA wetgeving. De wet betreffende het systeem van multilaterale uitwisseling van
gegevens (CRS) verplicht de maatschappij om, in bepaalde gevallen, de buitenlandse fiscale authoriteiten te informeren over de
situatie van uw contract. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de diensten onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst
Juridische Zaken en Compliance bij een eventueel geschil of bij een controle, en voor de Dienst Audit in het strikte kader van de
haar toevertrouwde opdrachten.
Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese het volgende resultaat hebben voor Allianz Benelux
n.v.: de onmogelijkheid voor haar of de weigering om een commerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten of
een operatie uit te voeren die de betrokken persoon heeft gevraagd. Hierbij verleent de verzekerde zijn toestemming voor de
verwerking van de gegevens betreffende zijn gezondheid door de Medische Dienst en de hiervoor opgesomde bestemmelingen
wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van een overeenkomst of schadegeval. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het
recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn opgenomen door een gedagtekend en ondertekend
verzoek in te dienen bij de dienst:
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Benelux n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel.
Bij dit verzoek moet er een kopie worden gevoegd van de identiteitskaart van de aanvrager en moet de naam en het adres van de
geneesheer worden vermeld aan wie onze adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. Deze persoon
is verder gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te laten verbeteren of te doen verwijderen
alsook om zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn
handtekening op het voorliggende document.

Waarschuwing

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de
verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het Strafwetboek.

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 het contract richten
aan:
de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, tel: 02/547.58.71, fax: 02/547.59.75,
info@ombudsman.as,
Allianz Benelux n.v. per mail naar klachten@allianz.be, per telefoon op 02/214.77.36, met een fax op 02/214.61.71 of met een brief
aan Allianz Benelux n.v., 10RSGJ, Lakensestraat 35, 1000 Brussel.
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BIJLAGE: BELEGGINGSVORMFICHE

Beleggingsvorm met gewaarborgde interestvoet
'Plan For Life' is een beleggingsvorm van de tak 21 waarvoor Allianz Benelux n.v. een vaste interestvoet
waarborgt, verhoogd met een eventuele winstdeling.
De interestvoet die wordt toegepast op de betaalde premie is deze van toepassing op de 3e dag die volgt
op de valutadatum van de premie op de bankrekening van Allianz Benelux n.v. of die volgt op de datum
waarop Allianz Benelux n.v. de bestemming van de betaling van de premie kan vaststellen, indien deze
later is dan de valutadatum.
De interestvoet die wordt toegepast op de betaalde premie is gewaarborgd voor de volledige duur van de
overeenkomst. Er is geen enkele waarborg van interestvoet voor de betaling van de premies.
Er kan jaarlijks een winstdeling worden toegekend op basis van het jaarlijks plan neergelegd bij de
FSMA. Ze wordt bepaald in functie van de gerealiseerde resultaten van Allianz Benelux n.v.. Het
percentage van de winstdeling kan verschillen in functie van de gewaarborgde interestvoet. In
overeenstemming met de algemene voorwaarden wordt op de risicoreserves geen winstdeling
toegekend.
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BIJLAGE: SAMENVATTING VAN HET PREVENTIEBELEID VAN
BELANGENCONFLICTEN BIJ ALLIANZ BENELUX N.V.
LUIK 'CONSUMENTENBESCHERMING'

Allianz wil belangenconflicten vermijden die de onderschrijving, het beheer en de uitvoering van
verzekeringscontracten kunnen verstoren.

Wat is een belangenconflict?

Elke situatie die strijdig is of zou kunnen zijn met de belangen van de kandidaat-verzekeringnemer omdat belangen die
verschillen van de zijne (bijv. die van de verzekeraar of de tussenpersoon) hem ertoe zouden kunnen aanzetten een
contract af te sluiten of een dienst te genieten die niet met zijn belangen overeenkomt.

Wanneer u beslist om bij Allianz een contract te onderschrijven of u betrokken bent bij een schaderegeling door Allianz is het van
belang dat u kunt vertrouwen op onderschrijvingsvoorwaarden en een beheer die uw belangen in acht nemen.

Het preventiebeleid van Allianz, waarvan dit document een synthese is, heeft tot doel belangenconflicten op te sporen, te
analyseren en te vermijden.

Allianz heeft intern maatregelen genomen om te waarborgen dat uw beoordeling van het voorgestelde verzekeringsproduct niet
wordt beïnvloed door zijn verloningsbeleid, dat u vrij en met kennis van zaken het product kan kiezen dat aan uw behoeften voldoet
en dat uw belangen gevrijwaard blijven vanaf de onderschrijving van een verzekeringsproduct tot aan het afsluiten van uw dossier.

Een intern comité binnen Allianz staat in voor de preventie van belangenconflicten. Het komt geregeld samen om het
verloningsbeleid te controleren en eventueel maatregelen te nemen om te vermijden dat dit beleid aanzet tot de onderschrijving van
een product dat niet strookt met uw behoeften. Als we een belangenconflict vaststellen, wordt het door dat comité geanalyseerd om
de gevolgen ervan te verminderen. Als het niet geneutraliseerd kan worden, lichten we de klant daar op een passende manier over
in.

Het doel van deze aanpak is duidelijk: borg staan voor uw keuzevrijheid en voor optimale omstandigheden bij de onderschrijving
van contracten en het beheer van diensten, dat ermee samenhangt.

We bieden u meer informatie over dit onderwerp:
   1. op onze website www.allianz.be, via de knop 'Onze waarden'
   2. via mail aan complaintscustomer@allianz.be
   3. telefonisch op het nummer 02/214.77.36 op werkdagen van 9 tot 17 uur.

U kan ons een mogelijk belangenconflict melden via mail aan complaintscustomer@allianz.be.

Belangrijke informatie

- De officiële talen voor de briefwisseling met onze klanten en de juridisch erkende talen in geval van betwistingen zijn Frans en
Nederlands.

- U kan contact met ons opnemen via de communicatievormen vermeld in onze footers of specifiek opgenomen in bepaalde
documenten.

- Nuttige informatie die niet persoonlijk aan u is gericht kan u vinden op onze website www.allianz.be.
- Alle informatie vooraleer u een contract afsluit kan u best bekomen bij uw makelaar in verzekeringen die u uitstekend zal

begeleiden bij uw keuze.
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