
 Type 
 contract  TAK 21  TAK 23  TAK 26    TAK 6  TAK 44

Wat ?

•  Levensverzekeringscontract dat niet 
gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

•   Gewaarborgd kapitaal en/of rendement 
+ eventuele winstdeling

•  Beleggingsrisico gedragen door 
verzekeringsmaatschappij

•  Contract van onbepaalde of bepaalde 
duur

•  Levensverzekering gekoppeld aan 
beleggingsfondsen.

• Met of zonder gewaarborgd rendement

•  Beleggingsrisico gedragen door 
verzekeringnemer

•  Contract van onbepaalde of bepaalde 
duur

•  Kapitalisatiecontract
•  Met gewaarborgd 

rendement

•  Contract van bepaalde 
duur

•  Luxemburgs 
Kapitalisatiecontract

•  Zonder gewaarborgd 
rendement

•  Beleggingsrisico gedragen 
door verzekeringnemer

•  Contract van bepaalde duur

•  Deze tak combineert tak 21 en 23
•  Commerciële benaming zonder specifieke 

wetgeving

•  Contract van onbepaalde of bepaalde duur

Contractstructuur

Verzekeringnemer Begunstigde Verzekerde Verzekeringnemer Begunstigde Verzekerde Verzekeringnemer Verzekeringnemer Verzekeringnemer Begunstigde Verzekerde

Voor wie ? Natuurlijke persoon
Rechtspersoon

Natuurlijke persoon
Rechtspersoon

Natuurlijke persoon
Rechtspersoon

Rechtspersoon Natuurlijke persoon
Rechtspersoon

Fiscaliteit

•    Belasting van 2 % op de gestorte 
premies voor natuurlijke personen

•  Belasting van 4,4 % op de gestorte 
premies voor rechtspersonen

•  Bij afkoop: geen roerende voorheffing 
verschuldigd voor contracten langer 
dan 8 jaar of wanneer de polis door 
de verzekeringnemer werd afgesloten 
op zijn hoofd en, bij zijn overlijden, 
voorziet in de uitbetaling van een 
kapitaal van minstens 130 % van het 
totaal van de gestorte premies.

• Belasting op langetermijnsparen.

•  Belasting van 2 % op de gestorte premies 
voor natuurlijke personen

•  Belasting van 4,4 % op de gestorte 
premies voor rechtspersonen

•  Bij afkoop: geen roerende voorheffing 
verschuldigd indien zonder gewaarborgd 
rendement (in geval van gewaarborgd 
rendement, zelfde als tak 21)

•  Geen belasting op eindkapitaal

•  Geen belasting op de 
premies

•  Bij afkoop: roerende 
voorheffing van 30 % 
op het rendement

•  Geen belasting op de 
premies

•  Bij terugkoop: roerende 
voorheffing van 30 % op het 
rendement

•  Belasting van 2 % op de gestorte premies
•    Bij afkoop: geen roerende voorheffing 

verschuldigd voor het gedeelte in tak 23
•  Voor het gedeelte in tak 21: geen roerende 

voorheffing verschuldigd voor contracten 
langer dan 8 jaar, noch voor contracten 
waarbij de polis door de verzekeringnemer 
werd afgesloten op zijn hoofd en, bij zijn 
overlijden, voorziet in de uitbetaling van 
een kapitaal van minstens 130 % van het 
totaal van de gestorte premies.

Offerte Bâloise 
Vie Luxembourg

/ ProFolio en CrystalFolio
/!\ Enkel zonder gewaarborgd rendement

/ ProCapi en CrystalCapi /

Disclaimer
Dit document werd opgesteld in juli 2020 op basis van de op die datum beschikbare informatie.
Dit document is slechts bedoeld als algemene informatie. Bâloise Vie Luxembourg S.A. geeft in het kader van dit document geen enkel juridisch en/
of fiscaal advies, noch enig ander advies. Wij raden onze cliënten aan om informatie in te winnen bij onafhankelijke adviseurs.
Hoewel de informatie in dit document afkomstig is van betrouwbare bronnen, garandeert Bâloise Vie Luxembourg S.A. niet de juistheid, precisie, 
relevantie, volledigheid, noch de actualiteit ervan voor de persoonlijke situatie van elk van de verzekeringnemers. Bijgevolg aanvaardt Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. geen aansprakelijkheid voor fouten, printfouten of een verkeerde interpretatie van de informatie in dit document.
Alle auteursrechten in dit document zijn eigendom van Bâloise Vie Luxembourg S.A. De inhoud mag in geen enkele vorm worden verspreid zonder 
de voorafgaande goedkeuring van Bâloise Vie Luxembourg S.A. 
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