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U hebt het wellicht ook al gemerkt: het spaarlandschap is duidelijk niet meer 

hetzelfde als pakweg vijf jaar geleden. De rentetarieven zitten al een tijdje 

op een nooit eerder gezien dieptepunt en niets wijst op een snelle ommekeer 

van de situatie.

Geen wonder dus dat u als spaarder op zoek bent naar vernieuwende formules. 

Formules die rekening houden met het nieuwe fi nanciële klimaat, en die het o.a. 

toelaten uw spaargeld in alle vrijheid te beheren.

Bovendien wilt u een formule op maat, die aansluit bij uw behoeften. Is veiligheid 

voor u een absolute vereiste ? Of bent u bereid om enig risico te nemen, in een 

poging om uw rendementsvooruitzichten te verbeteren ? Misschien wilt u het 

beheer van uw kapitaal kunnen personaliseren ? Allemaal elementen die op het 

eerste gezicht niet te combineren zijn…

AXA bekijkt het anders

en stelt oxylife voor, een vernieuwende levensverzekeringsformule die u de 

vrijheid, de ademruimte … de zuurstof geeft, om uw kapitaal in de best mogelijke 

omstandigheden en in overeenstemming met uw behoeften te beheren.

In het kader van één en het hetzelfde verzekeringscontract biedt oxylife u immers 

de mogelijkheid om uw spaargeld hetzij :

■  voor 100% te storten in oxylife secure, een tak21 levensverzekering die een 

gewaarborgde rentevoet en kapitaalbescherming biedt,

■  voor 100% in de fondsen van oxylife invest, een tak23 beleggingsverzekering 

te beleggen, die niet risicoloos is, maar die u de mogelijkheid biedt om van de 

ontwikkelingen op de fi nanciële markten te profi teren,

■  uw spaargeld over oxylife secure enerzijds, en de fondsen van oxylife invest 

anderzijds, te spreiden volgens een verdeelpercentage dat u zelf, of in overleg 

met uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar, kiest.

Zowel oxylife secure als oxylife invest worden geactiveerd door het minimaal 

vereiste bedrag te beleggen; hetzij op het ogenblik dat u het contract afsluit, 

hetzij op een later tijdstip tijdens de looptijd ervan.

oxylife secure
U wilt uw spaargeld in de beste omstandigheden en in alle rust laten renderen, 

zonder risico’s. Dan is oxylife secure, een tak21 spaarverzekering misschien 

iets voor u. Oordeelt u zelf maar !

gedurende acht jaar, een gewaarborgde rentevoet 
op uw eerste storting
Oxylife secure kent twee garantieperiodes.

■  De eerste start op de datum dat u de oxylife secure spaarverzekering in het kader van uw 

oxylife contract activeert. Ze loopt af op het einde van het achtste jaar dat volgt op het jaar 

waarin oxylife secure werd geactiveerd.

  Tijdens de volledige eerste garantieperiode geniet uw initiële storting, na aftrek van taks 

en instapkosten een gewaarborgde rentevoet. Bovenop deze rentevoet kan een jaarlijkse 

variabele winstdeling worden toegekend.

  Eventuele bijstortingen die u tijdens de hierboven beschreven periode zou verrichten, genieten, 

na aftrek van taks en instapkosten, de rentevoet die op het ogenblik van de storting van 
toepassing is. Deze rentevoet is op zijn beurt gewaarborgd tot het einde van het achtste 
jaar dat volgt op het jaar waarin oxylife secure oorspronkelijk werd geactiveerd. Ook deze 
bijstortingen kunnen een variabele winstdeling genieten.

■  Na afl oop van de eerste, hierboven beschreven periode, start er een tweede garantieperiode 

die tot het einde van uw oxylife secure spaarverzekering loopt. Ze bestaat uit opeenvolgende 

periodes van telkens één kalenderjaar. De rentevoet die wordt toegepast voor de nettoreserve 

die in het begin van het betrokken kalenderjaar werd opgebouwd, is gedurende dat hele jaar 
gewaarborgd.

  Voor elke bijstorting die u tijdens het kalenderjaar verricht, wordt een rentevoet toegepast die 

tot het einde van dat jaar gewaarborgd wordt. Bovenop de tijdens de tweede periode geldende 

rentevoeten kan er eveneens een variabele winstdeling worden toegekend.
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Schematisch ziet dit er als volgt uit :

Uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar vertelt u graag hoeveel de gewaarborgde rentevoet

voor de eerste storting momenteel bedraagt. Alvorens een bijstorting te verrichten, raden wij u 

aan om opnieuw uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar te raadplegen.

de zekerheid dat uw geld steeds in veiligheid is
Oxylife secure biedt een kapitaalgarantie. Concreet betekent dit dat uw nettospaarreserve, 

d.i. de som van de belegde nettopremies (na aftrek van kosten en taksen), met inbegrip 

van de verworven interesten en de eventueel toegekende variabele winstdelingen, beschermd is. 

Bovendien brengen deze interesten op hun beurt interesten op volgens het kapitalisatieprincipe.

Geld dat u in oxylife secure belegt, is bijgevolg voortdurend in veiligheid !

toegankelijke instapdrempel
Wist u dat 5.000 euro al volstaat om oxylife secure als enige verzekering in een nieuw oxylife 

contract te activeren ? Indien u echter zowel oxylife secure als oxylife invest in een nieuw oxylife 

contract wenst te activeren, dan kan dat voor oxylife secure al vanaf 2.500 euro, op voorwaarde 

dat uw totale storting minimaal 5.000 euro bedraagt.

Het activeren van oxylife secure tijdens de looptijd van een bestaand oxylife contract is eveneens 

mogelijk vanaf 2.500 euro. 

Zodra uw oxylife secure verzekering geactiveerd is, zijn bijstortingen mogelijk vanaf 1.250 euro.

Alle hierboven vermelde bedragen zijn inclusief taks en instapkosten.

Jaar

Eerste storting

Bijstorting

Bijstorting

10 2 3 4 5 6 7 8

Opeenvolgende periodes van 
één jaar. De rentevoet die 
wordt toegepast op de bij het 
begin van het jaar opgebouwde 
reserve is tot het einde van 
het lopende kalenderjaar van 
toepassing.

Rentevoet van toepassing op het ogenblik van de storting

Rentevoet van toepassing op het 
ogenblik van de storting

De op het ogenblik van de 
bijstorting geldende rentevoet 
is tot het einde van het lopende 
kalenderjaar van toepassing.

31/12 van het 8ste jaar dat volgt op het jaar 
waarin oxylife secure werd geactiveerd.

Tweede garantieperiodeEerste garantieperiode*

*

* activeringsdatum van oxylife secure

onverwacht geld nodig ? 
U kunt op elk ogenblik, op regelmatige of occasionele basis, opnemingen verrichten. 

Per jaar kunt u kosteloos maximaal 10% van de opgebouwde nettospaarreserve op het einde 

van het vorige jaar (met een maximum van 25.000 euro) opnemen. 

Voor bedragen boven deze som :

■  wordt er gedurende de eerste drie jaar vanaf de activering van oxylife secure, een degressieve 

opnemingsvergoeding toegepast die gelijk is aan 0,10% per nog te lopen maand tot het einde 

van het derde jaar. 

■  kan er een aan de marktomstandigheden verbonden opnemingsvergoeding worden gevraagd. 

In dat geval zal de hierboven vermelde vergoeding niet worden aangerekend. 

■  onafhankelijk van en bovenop deze opnemingsvergoedingen kan er een fi nanciële correctie 

worden toegepast voor bedragen die tot de achtste verjaardag van de activeringsdatum 

worden opgenomen.

Na afl oop van de eerste garantieperiode, zoals beschreven op de vorige bladzijden, zijn zowel 

gedeeltelijke als volledige opnemingen uit oxylife secure gratis.

voordelige fi scaliteit
Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor oxylife secure een voordelige fi scaliteit genieten.

Bij opneming of uitbetaling bij leven op de einddatum, wordt er geen roerende voorheffi ng 

ingehouden indien:

■ de verrichting meer dan acht jaar na de activeringsdatum van oxylife secure gebeurt,

■  bij de activering van oxylife secure een overlijdensdekking van minimaal 130% wordt afgesloten, 

en waarbij de intekenaar van het oxylife contract zowel de verzekerde als de begunstigde bij 

leven is.

In de andere gevallen, bedraagt de roerende voorheffi ng 25% van de inkomsten van oxylife secure. 

Deze roerende voorheffi ng is bevrijdend. 

wat u ook moet weten
De door oxylife secure gehanteerde rentevoeten zijn van toepassing op de nettospaarreserve, 

dit wil zeggen de reserve na aftrek van kosten en taksen. Op elke nieuwe storting of bijstorting zijn 

namelijk een wettelijke taks van 2% en een instapvergoeding van maximaal 3,5% verschuldigd.

Tevens wordt er maandelijks 1,50 euro beheerskosten van de reserve afgehouden.

De fi scale informatie in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die 
momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van offi ciële bronnen. In het geval van een nieuw element, 
kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij ervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
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oxylife invest
U wilt het rendementspotentieel van uw spaargeld opkrikken en bent bereid 

daarvoor enig risico te nemen. Dan kunt u het misschien overwegen om in het kader 

van een oxylife contract in oxylife invest, een tak23 beleggingsverzekering, 

te stappen.

Via oxylife invest krijgt u immers toegang tot een evenwichtig assortiment interne beleggingsfondsen. 

De onderliggende fondsen ervan werden stuk voor stuk met zorg door AXA Belgium uit het aanbod 
van vermaarde fondsenbeheerders wereldwijd geselecteerd. Deze zogeheten ‘open architectuur’ 

staat borg voor kwaliteit, diversiteit, objectiviteit en internationale know-how.

De oxylife invest fondsenselectie omvat nagenoeg alle activaklassen en regio’s. Ze biedt u 

de gelegenheid om een graantje van de geboden marktopportuniteiten mee te pikken; steeds 

op voorwaarde dat u bereid bent om een bepaald risico te nemen. De onderliggende fondsen kunnen 

immers zowel positieve als negatieve prestaties neerzetten, waardoor u dus niet alleen winst maar 

ook verlies kunt boeken.

Een goed opgebouwde belegging, met een gezonde diversifi catie die afgestemd is op uw risico-

bereidheid is daarom onontbeerlijk. Die risicobereidheid kan worden bijgestuurd door twee optionele 
investor orders – Capital Gain en Stop Loss – aan uw oxylife invest beleggingsverzekering toe te 

voegen (zie verder).

Zoals bij alle tak23 beleggingsverzekeringen wordt het fi nanciële risico van een belegging in oxylife 

invest volledig door de intekenaar gedragen.

toegankelijke instapdrempel 
Wist u dat 5.000 euro al volstaat om oxylife invest als enige verzekering in een nieuw oxylife 

contract te activeren ? Indien u echter zowel oxylife invest als oxylife secure in een nieuw oxylife 

contract wenst te activeren, dan kan dat voor oxylife invest al vanaf 1 euro, op voorwaarde dat 

uw totale storting minimaal 5.000 euro bedraagt.

Het activeren van oxylife invest tijdens de looptijd van een bestaand oxylife contract is eveneens 

mogelijk vanaf 1 euro. 

Alle hierboven vermelde bedragen zijn inclusief taks en instapkosten.

overdracht tussen de oxylife invest fondsen onderling
Zolang oxylife invest in het kader van uw oxylife contract geactiveerd is, kunt u geld overdragen 

tussen de door u gekozen oxylife invest fondsen onderling. Per kalenderjaar vanaf de activering 

van oxylife invest is de eerste overdracht gratis. Vanaf de tweede overdracht in datzelfde 

kalenderjaar, kunnen overdrachtkosten worden aangerekend. Deze bedragen maximaal 1% van 

het getransfereerde bedrag.

onverwacht geld nodig ?
U kunt op elk ogenblik, op regelmatige of occasionele basis, opnemingen verrichten. Per jaar kunt 

u kosteloos maximaal 10% van de opgebouwde nettospaarreserve op het einde van het vorige jaar 

(met een maximum van 25.000 euro) opnemen. 

Voor bedragen boven deze som wordt er gedurende de eerste drie jaar vanaf de activering van 

oxylife invest een degressieve opnemingsvergoeding toegepast die gelijk is aan 0,10% per nog 

te lopen maand tot het einde van het derde jaar.

Indien u in verschillende oxylife invest fondsen belegt, kiest u zelf het/de fonds(en) waaruit het 

opgenomen bedrag moet worden gelicht. Als u geen specifi eke keuze in uw opnemingsaanvraag 

vermeldt, zal de opneming proportioneel aan de reserves van de verschillende fondsen worden 

gespreid.

fi scaalvriendelijk
Op de eventuele meerwaarde van oxylife invest is geen roerende voorheffi ng verschuldigd.

7

De eigenschappen van de interne oxylife invest beleggingsfondsen (het beleggingsbeleid 
en –doelstellingen, de risicoklasse, de modaliteiten van de investor orders, …), vindt u in 
het beheersreglement van de oxylife invest fondsen.  Dit reglement is beschikbaar bij uw 
AXA Bankagent of  verzekeringmakelaar en op de website www.axa.be.
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het oxylife invest  fondsenassortiment

Het oxylife invest fondsenaanbod biedt de keuze uit verschillende activaklasse, 
diverse thema’s en regio’s.

■ obligatiefondsen
  Obligatiefondsen beleggen hun tegoeden in een goed gespreide portefeuille van vastrentende 

effecten, met het oog op een geleidelijke aangroei van het kapitaal op middellange en lange 

termijn. Naargelang het beleggingsbeleid kan een obligatiefonds beleggen in o.a. overheids- 

en bedrijfsobligaties, en obligaties in euro of vreemde munten.

  Dit soort fondsen richt zich in hoofdzaak tot beleggers met een defensief profi el. Dit wil zeggen, 

beleggers die hun kapitaal willen laten aangroeien en daarvoor bereid zijn een beperkt risico 

te nemen. Tijdelijke en zelfs aanhoudende schommelingen zijn mogelijk door rentebewegingen 

en wisselkoersrisico’s.

■ fl exibele, gemengde fondsen
  Flexibele, gemengde fondsen beleggen in een zeer ruim gespreide portefeuille van zowel 

aandelen, obligaties, als monetaire marktinstrumenten. Ook grondstoffen en vastgoed behoren 

tot de mogelijkheden. Deze fondsen worden gekenmerkt door een zeer dynamisch beheer, 

waarbij de beheerder de mogelijkheid heeft om in alle vrijheid de spreiding van de portefeuille 

aan de marktomstandigheden aan te passen. De focus ligt bijgevolg zowel op kapitaalaangroei 

als op de stabiliteit van de portefeuille.

  Een van die fl exibele fondsen is oxylife funds selection, een intern beleggingsfonds met 

risicoklasse 3 (op een schaal van 0 tot 6, waarbij 6 het hoogste risico is). De opbrengst van 

dit fonds is gekoppeld aan de prestaties van verschillende andere fondsen. Via oxylife funds 

selection krijgt u bijgevolg op een eenvoudige manier toegang tot verschillende fl exibele, 

gemengde fondsen. Het biedt echter geen waterdichte bescherming tegen de risico’s van 

marktschommelingen. Niettemin kan het een interessant beleggingsalternatief zijn voor, 

bijvoorbeeld, beleggers die hun eerste stappen op de markt van de fondsenbeleggingen willen 

zetten.

  Gedetailleerde informatie inzake de samenstelling van oxylife funds selection, de beleggings-

doelstelling, de risicoklasse en het beleggersprofi el vindt u in de commerciële fi che  

‘oxylife funds selection’, beschikbaar bij uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar en op 

www.axa.be.

  Gemengde fondsen zijn geschikt voor beleggers met een neutraal profi el die op zoek zijn 

naar een aantrekkelijk rendement, en die bereid zijn om daarbij enig risico te nemen. 

De prestatie van de portefeuille kan schommelen en sommige jaren zelfs negatief zijn.

■ aandelenfondsen

  Aandelenfondsen beleggen hun tegoeden in een goed gespreide portefeuille van aandelen 

van verschillende ondernemingen met het oog op een aangroei van het kapitaal op lange 

termijn. Naargelang het beleggingsbeleid kunnen aandelenfondsen zich toespitsen op bepaalde 

geografi sche zones, maar eveneens op bepaalde thema’s en sectoren. 

  Aandelenfondsen zijn geschikt voor dynamische beleggers die streven naar een hoog 

rendement op lange termijn. Ze zijn bereid de schommelingen van de aandelenmarkten 

te aanvaarden, waardoor de prestatie van de portefeuille sterk kan variëren en sommige 

jaren zelfs negatief kan zijn.
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Hoewel alle oxylife invest fondsen als bestemmingsfonds voor een Stop Loss en/of Capital 

Gain Order in aanmerking komen, lijken de defensieve oxylife invest fondsen hiervoor de 

meest voor de hand liggende keuze. Daar kunt u uw geld immers veilig ‘parkeren’, terwijl u 

rustig nadenkt over een ander oxylife invest fonds dat met uw beleggersprofi el overeenstemt. 

Uiteraard kunt u de betrokken reserve ook 

over verschillende oxylife invest fondsen 

spreiden.

twee optionele investor orders om het beheer 
van uw belegging te personaliseren

In het kader van oxylife invest kunt u optioneel één of twee investor orders afsluiten : 

het Stop Loss en het Capital Gain Order.

■ mogelijk verlies beperken via een Stop Loss Order ?
  Het Stop Loss Order biedt u de mogelijkheid om op voorhand te bepalen hoeveel risico u 

bereid bent te nemen. U hebt wellicht niet de tijd om dagelijks de evolutie van uw belegging 

op te volgen, zodat u een eventueel negatieve evolutie niet tijdig opmerkt. Dit kan gevolgen 

hebben voor het kapitaal dat u via uw oxylife contract in oxylife invest belegt. Om het eventuele 
verlies zo veel mogelijk te beperken, kunt u een Stop Loss investor order aan oxylife invest 

toevoegen. 

  Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve de door u vooropgestelde 

drempel bereikt of eronder noteert, dan wordt het Stop Loss Order uitgevoerd. Dit betekent 

dat uw in het startfonds resterende reserve automatisch naar het door u gekozen oxylife invest 

bestemmingsfonds zal worden overgedragen. Deze overdracht zal worden uitgevoerd op de 

eerste berekeningsdatum van de eenheidswaarde, vanaf de derde werkdag van AXA Belgium 

die volgt op de datum waarop de drempel werd bereikt of overschreden.

■ eventuele winst veiligstellen dankzij Capital Gain Order ?
  Als u ervoor kiest om in oxylife invest te beleggen, dan is dat uiteraard omdat u wilt mee-

profi teren van het groeipotentieel van de oxylife invest fondsen. En als de door u gekozen 

fondsen goed presteren, dan wilt u de eventuele winst die ze genereren zo goed mogelijk 

veiligstellen ? Dit kan door een Capital Gain investor order aan oxylife invest toe te voegen.

  Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve de door u vooropgestelde 

drempel bereikt of erboven noteert, dan wordt het Capital Gain Order uitgevoerd.

  Dit betekent dat het op die dag vastgestelde verschil uit de oxylife invest reserve wordt gelicht 

en automatisch overgedragen naar het door u gekozen oxylife invest bestemmingsfonds. 

Deze verrichting zal worden uitgevoerd op de eerste berekeningsdatum van de eenheidswaarde, 

vanaf de derde werkdag van AXA Belgium die volgt op de datum waarop de drempel werd 

bereikt of overschreden.

 Beide investor orders kunnen in de oxylife invest verzekering worden gecombineerd, voor een 

nog meer gepersonaliseerde aanpak.

wat u ook moet weten
Op elke nieuwe storting of bijstorting in oxylife invest zijn een wettelijke taks van 2% en een 

instapvergoeding van maximaal 3,5% verschuldigd. 

Tevens worden er beheerskosten aangerekend. Naargelang het oxylife invest fonds waarin u belegt, 

variëren deze tussen 0,30% tot 1% op jaarbasis. Ze worden dagelijks op de netto-inventariswaarde 

van het interne fonds ingehouden.

Er worden geen beurstaksen aangerekend.

 Overdrachten tussen oxylife invest fondsen onderling 
die als een gevolg van de toepassing van een investor 
order plaatsvinden, zijn gratis.
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Op basis van een percentage dat u zelf kiest 
– van 0% tot 100% –  kunt u uw spaargeld over 

oxylife secure enerzijds, en één of meerdere 

oxylife invest fondsen anderzijds, spreiden. 

Als u ervoor opteert om het beheer van 

uw belegging in oxylife invest verder te 

personaliseren, dan kunt u voor oxylife invest 

één of twee investor orders aan uw oxylife 

contract toevoegen.

Deze fl exibele combinatie maken van oxylife 
een unieke formule die perfect in het nieuwe 
spaarlandschap past en bij uw wensen en 

persoonlijke behoeften aansluit.

Ik ben bereid om risico’s te nemen, teneinde 
een hefboomeffect te creëren dat het 
rendementspotentieel van mijn belegging 
in oxylife invest kan helpen opkrikken. 
Ik weet dat de rendementsvooruitzichten 
onvoorspelbaar zijn.

■  Via oxylife invest heb ik toegang tot een 

ruim assortiment van beleggingsfondsen, 

elk met een eigen specifi eke focus en 

beleggingsbeleid.

■  Een belegging in oxylife invest kan in 

gunstige marktomstandigheden extra 

rendement opleveren.

Mijn levensomstandigheden evolueren. 
De markt is voortdurend in beweging. 
En mijn contract ? 

■  Ik geniet de vrijheid om de samenstelling 

van mijn oxylife contract te kiezen. Door 

uitsluitend in oxylife secure of oxylife 

invest te stappen. Of door mijn spaargeld 

over beide te spreiden, en mijn eventuele 

bijstortingen te wijzigen.

■  Ik kan op mijn eigen ritme met 

fondsenbeleggingen kennismaken.

oxylife : wanneer het beheer van uw 
spaargeld zuurstof nodig heeft !
In de vorige pagina’s hebt u kunnen 

kennismaken met de verzekeringen oxylife 

secure en oxylife invest die elk apart in een 

oxylife contract kunnen worden geactiveerd. 

Misschien hebt u een uitgesproken voorkeur 

voor één ervan; omdat u zich erin herkent.

Dan ligt de keuze voor de hand : u gaat voor de 

veiligheid en de zekerheid van oxylife secure.

Of u bent bereid om enig risico te nemen, 

in een poging om uw rendementsvooruitzichten 

op te krikken, en belegt in oxylife invest.

Misschien wilt u die voordelen en 
eigenschappen van beide verzekeringen wel 
in één verzekeringscontract combineren ? 

Dat is mogelijk dankzij oxylife, de nieuwe spaar- 
en beleggingsformule van AXA Belgium nv.

herkent u zich in deze uitspraken ?
Ik wil de mogelijkheid en vrijheid hebben 
om mijn spaargeld via een formule op maat 
te beheren. 

■  Alleen of in overleg met mijn AXA Bankagent 

of verzekeringsmakelaar kies ik de 

samenstelling van mijn oxylife contract.

■  Als ik in oxylife invest wil investeren, selecteer 
ik de oxylife invest fondsen waarin ik wens te 
beleggen.

■  Ik kan het beheer van oxylife invest via twee 

opties personaliseren.

Ik wil een duidelijk en transparant inzicht 
in de samenstelling en de evolutie van mijn 
contract.

■  Ik moet maar één verzekeringscontract 
afsluiten.

■  Zelfs als ik zowel in oxylife secure als in 
oxylife invest zou stappen, ontvang ik elk jaar 
één jaarstaat, met een duidelijke opsplitsing 
van mijn spaargeld over oxylife secure 
en oxylife invest en de jaarprestaties per 
verzekering.

■  In de gespecialiseerde dagbladpers (De Tijd, 
L’Echo) en op de website www.axa.be kan 
ik de netto-inventariswaarde van mijn oxylife 
invest fondsen opvolgen.

vrijheid transparantie he� oome� ect evolutie

Dan is oxylife iets voor u !
Oxylife levert u verse zuurstof om uw spaargeld in alle vrijheid 

en op een persoonlijke manier te beheren.



enkele praktische modaliteiten

■  activering, deactivering en reactivering 
van een verzekering

  Zowel oxylife secure als oxylife invest 

worden geactiveerd door het vereiste 

minimumbedrag in de respectieve 

verzekering te beleggen. De activering kan 

gebeuren bij de eerste storting in een nieuw 

oxylife contract, en dit zowel voor oxylife 

secure, als voor oxylife invest of voor beide. 

De keuze is aan u. 

  Indien u bij de start van het nieuwe 

oxylife contract slechts één van beide 

verzekeringen hebt geactiveerd, dan 

kunt u achteraf, tijdens de looptijd van 

het contract, ook de tweede verzekering 

activeren. U doet dit door een bijstorting te 

verrichten of door een deel (of de totaliteit) 

van de reserve van de reeds geactiveerde 

verzekering te laten overdragen naar de 

andere verzekering die u wenst te activeren.

  Een verzekering wordt gedeactiveerd 

wanneer u de volledige reserve ervan 

opneemt of de opdracht geeft om ze naar 

de andere verzekering over te dragen. 

Zolang het contract in werking is, kan 

een gedeactiveerde verzekering opnieuw 

worden geactiveerd. Indien er geen enkele 

verzekering meer geactiveerd is, loopt het 

contract af.

■  minimale stortingen en 
activeringsdrempels

  De eerste storting in een nieuw oxylife 

contract dient minimaal 5.000 euro te 

bedragen, ongeacht de verzekering(en) 

die u bij de ondertekening van het contract 

wilt laten activeren.

  Om oxylife secure te activeren, dient u 

een bedrag van minimaal 2.500 euro te 

beleggen; voor oxylife invest bedraagt de 

minimumstorting 1 euro.

  Bijstortingen in uw oxylife contract zijn 

mogelijk vanaf 1.250 euro. Een bijstorting 

in een reeds geactiveerde oxylife secure 

verzekering dient minstens deze som te 

bedragen.

  Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief 

taksen en kosten.

■  overdrachten tussen oxylife secure en oxylife invest

  Tijdens de looptijd van uw oxylife contract 

kunt u een gedeeltelijke of volledige 

overdracht van de reserve van oxylife 

secure naar oxylife invest vragen, 

ongeacht of de andere verzekering reeds 

geactiveerd is. Er kan een (eventueel aan 

de marktomstandigheden) gekoppelde 

opnemingsvergoeding worden aangerekend, 

evenals een fi nanciële correctie en een 

roerende voorheffi ng.

  Uw oxylife invest reserve kan eveneens 

- gedeeltelijk of volledig - naar oxylife 

secure worden overgedragen. Er kan een 

opnemingsvergoeding worden toegepast.

  Vraag inlichtingen alvorens één van 

deze verrichtingen te laten uitvoeren, 

zodat u vooraf weet welke de toepassings-

modaliteiten en gevolgen zijn.
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