Reglement

Premietaksactie voor Fortuna di Generali

Reglement: Premietaksactie “Fortuna di Generali”
Van 17 september tot en met 31 oktober 2018 (behoudens vervroegde afsluiting van de actie) neemt
Generali Belgium de premietaks (2%) voor haar rekening voor alle premiestortingen van € 50.000 of meer
voor contracten “Fortuna di Generali”. Voor elke premie, lager dan dit bedrag blijft de taks ten laste van de
verzekeringsnemer.

Concreet: Generali Belgium betaalt zélf de taks aan de overheid zonder deze door te rekenen aan de klant.
U investeert dus 2% méér in uw “Fortuna di Generali”-contract.

VOORWAARDEN OM VAN DEZE ACTIE TE GENIETEN:

Voor wie?
n
n

n

Voor alle natuurlijke personen.
Alle klanten die een nieuw contract “Fortuna di Generali” wensen te onderschrijven met een premiestorting van
€ 50.000 of meer.
Alle klanten die gedurende deze periode een bijstorting wensen te verrichten op een bestaand contract
“Fortuna di Generali” van € 50.000 of meer.

Overdrachten tussen bestaande Generali-contracten zijn bij deze actie uitgesloten.

Wanneer?
n
n

n

Van 17 september tot en met 31 oktober 2018 (behoudens vervroegde afsluiting van de actie).
15 november 2018 is de uiterste datum waarop de premie op de rekening van Generali moet staan. De taks
blijft verschuldigd voor alle premies die buiten de termijn van de actie op de rekening van Generali komen.
Na 15 november 2018 worden alle niet betaalde en/of niet gevalideerde voorstellen geannuleerd alsook de
gecreëerde en niet betaalde uitnodigingen (als een betaling al is uitgevoerd zal deze terugbetaald worden).

Welke contracten/stortingen komen in aanmerking?
n

n

n

Alle nieuwe contracten “Fortuna di Generali” van € 50.000 of meer die tussen 17 september en 31 oktober
2018 inbegrepen worden afgesloten.
Bijstortingen op alle bestaande Fortuna di Generali contracten, met een bedrag van € 50.000 of meer. Deze
stortingen dienen verplicht te worden uitgevoerd met de gestructureerde mededeling die uw makelaar
u bezorgd. Voor elke premie lager dan € 50.000 blijft de taks ten laste van de verzekeringsnemer.
Overdrachten tussen bestaande Generali-contracten zijn bij deze actie uitgesloten.

Storting van de premie:
n

15 november 2018 is de uiterste datum waarop de premies op de rekening van Generali moeten staan. De
taks blijft verschuldigd voor alle premies die buiten de termijn van deze actie op de rekening van Generali
komen.

De storting moet verplicht uitgevoerd worden met de gestructureerde mededeling die uw makelaar u
levert.
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Wij raden u aan de totale som van uw investering in één keer te storten op de rekening van Generali. Hiervoor
kan het nuttig zijn om het stortingsplafond na te kijken bij uw bank en deze limiet – indien nodig – aan te passen.
Indien u de totale storting van € 50.000 of meer in verschillende schijven wenst uit te voeren, is het verplicht volgende voorwaarden te volgen:
1. De storting van de eerste schijf uitvoeren met de gestructureerde mededeling (OGM) vermelden op uw voorstel.
2. De betaling(en) van de volgende schijv(en) met de nieuwe gestructureerde mededeling(en) (OGM) die uw makelaar u hiervoor levert, uitvoeren.
De betaling van alle schijven moet uitgevoerd zijn binnen de termijn van de actie.

Wilt u een bijstorting verrichten op uw contract?

Beschikt u reeds over een “Fortuna di Generali”-contract, en wenst u een extra storting te doen op uw contract,
dan profiteert u eveneens van de premietaks voor elke bijstorting van € 50.000 of meer. Om dit voordeel te genieten, gelieve contact op te nemen met uw makelaar die u de vereiste gestructureerde mededeling zal bezorgen.

Algemene bepalingen

Er moet aan alle regels van dit reglement voldaan worden om te kunnen deelnemen aan deze actie. Generali
Belgium behoudt zich het recht voor om indien nodig de regels eenzijdig te wijzigen en om deze actie vervroegd
af te sluiten.
In geval van premiestorting maar administratief mankement bij de onderschrijving van het dossier, zal de commerciële dienst en/of de dienst beheer u contacteren om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Als zich een wettelijke of structurele wijziging zou voordoen, of een geval van overmacht, of eender welke verandering die losstaat van de wil van Generali Belgium en die de voortzetting van de actie verhindert of een essentiële
component ervan wijzigt, wordt Generali Belgium ontheven van elke verplichting.
Elk geschil met betrekking tot deze actie wordt minnelijk opgelost. Indien binnen 30 dagen geen akkoord bereikt
is, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd om hierover uitspraak te doen.

Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met uw makelaar.

Fortuna di Generali is een tak 23 levensverzekeringsproduct van Generali Belgium NV. Het financiële risico van
de beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Het rendement uit het verleden is
geen waarborg voor de toekomst.
De fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit
moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale behandeling kan aan latere
veranderingen onderhevig zijn. Voor bijkomende informatie over de beleggingsfondsen nodigen wij u uit om de
beheersreglementen te raadplegen.
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