
Taksen op premies :
 sparen en overlijden : 0%
 aanvullende verzekeringen : 9,25%

Dekkingen :
1) hoofdverzekering : 

A.  sparen :  
stars for life SECURE en stars for life CREST : tak21 

B. overlijden alle risico’s : keuze tussen  
  de reserve van het contract
  het hoogste bedrag van beide bedragen : de reserve of een vastgesteld minimumkapitaal 

overlijden. 

2) aanvullende verzekeringen :
A.   AVRA : niet mogelijk indien solidariteitsluik en enkel mogelijk indien overlijden alle risico’s is 

afgesloten. Veelvoud van het kapitaal overlijden (1 of 2 maal).

B.   AVRI-premies : niet mogelijk indien solidariteitsluik. Terugbetaling van de hoofdpremies en  
AVRA-premies ingeval van gehele of gedeeltelijke invaliditeit.

C.  AVRI-rente : uitkering van een rente in geval van gehele of gedeeltelijke invaliditeit.

3) solidariteitsluik (AXA)  
A.  overlijden : storting van een rente aan de begunstigden bij overlijden gedurende 10 jaar.  Het 

samenstellend kapitaal van de rente is gelijk aan x maal de stortingen gedaan in het jaar vooraf-
gaand aan het overlijden :  
Leeftijd v/d verzekerde bij overlijden:  - tot 45 jaar: stortingen x 30 

- tussen 46 en 60 jaar: stortingen x 10 
- boven de 60 jaar: geen overlijdensdekking meer.

B.  invaliditeit : voortzetting van de financiering van het rust- en/of overlevingspensioen in geval van 
gehele invaliditeit (tijdelijk of blijvend). De premie is gelijk aan de stortingen gedaan in het jaar 
voorafgaand aan de invaliditeit. 
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Technische gegevens :

Intekening maximumleeftijd 60 jaar in seCuRe / 50 jaar in CResT

minimum duurtijd 5 jaar 

Afloop 65 jaar  

Types van streefbedrag ■ forfaitair
■ % van het salaris 
■ geïndexeerd wettelijk maximum 

min. streefbedrag 100 euro per jaar 

koopsom enkel het eerste jaar om het streefbedrag te vervolledigen 

Inningskosten (excl. solidariteitsluik) max. 5%

beheerskosten op premie (excl. solidariteitsluik) 1%

kosten op de spaarreserve 1 euro per maand (na overlijdenskosten) 

Premiesplitsing maandelijks, trimestrieel of jaarlijks 

Aanvangsdatum max. tussen datum ontvangst van verzekeringsvoorstel en 
ontvangst van de eerste storting

Aanvangsdatum van de risicodekkingen max. tussen datum ontvangst van verzekeringsvoorstel, 
ontvangst van de eerste storting en datum van de risico-
aanvaarding

min. overlijdenskapitaal 12.500 euro

max. overlijdenskapitaal 125.000 euro

max. leeftijd intekening AVRI max. 55 jaar 

Afloop aanvullende verzekeringen afloop van het hoofdcontract

min. AVRI-rente 500 euro

max. AVRI-rente 125.000 euro

Carenztijd 1 of 3 maand(en) 

Type invaliditeit geheel of gedeeltelijk 

optie stijgende rente  2% tijdens invaliditeit 

Tarificaties :
overlijden

Type tafels  experience-tafels

Types tarificatie roker/niet-roker 

Risicopremie kosten maandelijks afgehouden van de reserve 

AVRA 

Type tarificatie tarief « flat »

Tarief 0,05%

kosten op premie  globale voet (commissie + beheer) van het spaargedeelte  

AVRI 

Type tarificatie ■ per leeftijdschijven bij intekening 

■  vrije beroepen, medische en paramedische beroepen / 
witte boorden / blauwe boorden

kosten op premie  globale voet (commissie + beheer) van het spaargedeelte
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