Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen
d.d. 01.01.2020.
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BCD Insurance BV (Zeker & Vast)
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VERZEKERINGEN

TAKSEN – BIJDRAGEN – VERGOEDINGEN
Voor de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen,
van toepassing op 01/01/2020
Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling de AssurMiFIDgedragsregels na. Ons kantoor neemt de volgende inducement policy in acht waarin wordt
weergegeven welke commissies zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt. Het ondertekenen van
de klantenfiche van het kantoor houdt uitdrukkelijk erkenning van deze vergoedingen in.
Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken: de
werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het
voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten,
dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
Toegelaten takken : 01a,01b,02,03,08,09,10a,10b,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Ons kantoor heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een
samenwerkingsovereenkomst met volgende verzekeringsmaatschappijen (deze lijst is niet limitatief):
ALLIANZ NV, ALLIANZ TRANSPORT, ALLIANZ MENSURA, AG INSURANCE, AXA , BALOISE INSURANCE,
BDM, CARDIF, CREDIMO, CRELAN INSURANCE, DAS, DELA, DKV, EUROMEX, FIDEA, OPTIMCO, PIETTE
EN PARTNERS, VIVIUM NV, WILLEMOT NV, NN INSURANCE, ALLIANZ GLOBAL ASSITANCE,
EUROPASSISTANCE, AMMA, ARCES, BDM, AMLIN, ATHORA BELGIUM, PROVIDIS, TVM BELGIUM, …
Deze tarievenlijst betreft de meest gangbare producten. Voor specifieke risico’s of voor bijvoorbeeld
risicogebieden kunnen de commissies hiervan afwijken. Deze commissies worden opgenomen in de
bemiddelingsfiche.
Voor bijkomende vragen over de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op het kantoor of via e-mail:
info@znv.be

I. TAKSEN - BIJDRAGEN
Premietaksen worden steeds berekend op de netto premie.
MOTORVOERTUIGEN (particulier)
Bromfietsen, motorfietsen, personenwagens, minibussen, kampeerwagens en oldtimers
Burgerlijke aansprakelijkheid
Omnium verzekering
Bestuurdersverzekering
Bijstandsverzekering
Rechtsbijstandverzekering

27,10%
26,75%
16,75%
13,00%*
16,75%

BCD INSURANCE BV (Zeker & Vast) - Oostendse baan 8 – 8470 Gistel – Tel. 059/79.00.05 – info@znv.be
Rpr. 0733.861.913 – www.znv.be

Pagina 2 van 10

MOTORVOERTUIGEN (zakelijk)
Garagehouders, handelaarsplaten, proefrittenplaat, motorfietsen, bromfietsen
Burgerlijke aansprakelijkheid
Omnium verzekering
Bestuurdersverzekering
Bijstandsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Vervoer voor koopwaar & materieel

27,10%
26,75%
16,75%
13,00%*
16,75%
1,40%

Autobussen, taxidienst, ziekenwagens, lijkenwagen, landbouwwerktuigen, vervoer van
goederen en zaken ≤ 3,5
Burgerlijke aansprakelijkheid
Omnium verzekering
Bestuurdersverzekering
Bijstandsverzekering
Rechtsbijstandverzekering

22,10%
21,75%
16,75%
13,00%*
16,75%

Vervoer van zaken > 3,5 ton, zonder eurovignet
Burgerlijke aansprakelijkheid
Omnium verzekering
Bestuurdersverzekering
Bijstandsverzekering
Rechtsbijstandverzekering

14,25%
13,90%
16,75%
13,00%*
16,75%

Vervoer van zaken > 3,5 ton
Burgerlijke aansprakelijkheid
Omnium verzekering
Bestuurdersverzekering
Bijstandsverzekering
Rechtsbijstandverzekering

12,85%
12,50%
16,75%
13,00%*
16,75%

* premietaks = gemiddelde tussen 16,75% (Bijstand Voertuig) en 9,25% (Bijstand voor personen).
BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S
Particulier, handel, kantoor, landbouw, speciale risico’s & engineering
Basiswaarborg (BA, brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen)
Diefstal verzekering
Rechtsbijstandverzekering
Alle bouwplaats risico’s :
-

Indien afdeling I + afdeling II

(9,25% +7,50% van bijdrage RIZIV van 6,50%)
Indien enkel afdeling I zonder FLEXA*
Indien enkel afdeling I met FLEXA*

15,75%
15,75%
15,75%
9,74%
9,25%
9,90%
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(9,25% + 10% van bijdrage RIZIV van 6,50%)
Bedrijfsschade na machinebreuk – Elektronica & Machines (brand, explosie, bliksem)

9,90%

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Verzekering huispersoneel :
- Personeel onderworpenen aan RSZ
- Personeel onderworpen en niet onderworpenen aan RSZ

4,13%
24,13%

Arbeidsongevallenverzekering
- Personeel onderworpen aan RSZ
- Personeel niet onderworpen aan RSZ

4,13%
24,13%

Collectieve ongevallen
- Waarborg medische kosten, dekking Welfare
- Waarborgen ongeschiktheid en overlijden
• Normaal tarief
• Specifieke gevallen
Individuele ongevallen
Rechtsbijstandverzekering

9,25%
4,40%
9,25%
9,25%
9,25%

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
BA Familiale
Objectieve aansprakelijkheid
BA Ondernemingen
BA Evenementen
Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstand

9,25%
18,75%
9,25%
9,25%
9,25%
9,25%
9,25%

ZIEKTE
Hospitalisatieverzekering
- Premietaks
RIZIV bijdrage

9,25%/0%*
10,00%

*Vrijstelling van de premietaks ten voordele van een ziektekostenverzekering die een hoog niveau
van bescherming aanbiedt (Wet van 18/04/2010, BS, 11/06/2010)
Gewaarborgd inkomen (beroeps gebonden verzekering)
Gewaarborgd inkomen (andere dan beroeps gebonden verzekering)

4,40%
9,25%
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LEVENSVERZEKERINGEN
Overlijdensverzekering
Tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal ter waarborg van
een hypothecaire lening
Verzekering die beantwoordt aan de criteria en voorwaarden in zake
“thematische volksleningen”
Tak 21 “buiten fiscaliteit” beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)
- premietaks
- roerende voorheffing bij uitkering
(na 8 jaar of met 130% overlijdensdekking)
(voor 8 jaar en zonder 130% overlijdensdekking = Roerende Voorheffing)
Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)
- premietaks
- geen roerende voorheffing bij uitkering
Tak 21 gefiscaliseerde “pensioenspaarverzekering”
- geen premietaks
- taks op de LTS op 60 jaar (principe)
- bedrijfsvoorheffing bij vervroegde uitkering

2,00%
1,10%
1,10%
2,00%
30,00%
2,00%
8,00%
33,31%**

Tak 21 “gefiscaliseerde” levensverzekering (LTS)
- premietaks
2,00%
- indirecte taks op de LTS op 60 jaar (principe)
10,00 %
- andere specifieke gevallen (bv. : vervroegde uitkering, verzekering die uitsluitend
voorziet in een kapitaal bij overlijden, verzekering gekoppeld met een HL,….. )
• Taks op de LTS , OF
10% of 33%*
• Bedrijfsvoorheffing
10,09% of 16,66% of 33,31%*
*(verminderd met de pre-anticipatieve taks va 6,5%)
Groepsverzekering
- premietak op de werkgeversbijdrage en persoonlijke bijdrage
- sociale lasten op de werkgeversbijdrage
- eventueel bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op de werkgeversbijdrage

4,40%
8,86%
1,50%
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-

Bij uitkering bij leven:
• RIZIV-bijdrage op het bruto kapitaal (+ winstdeling)
3,55%
• solidariteitsbijdrage op het bruto kapitaal (+ winstdeling)
0% tot 2%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < werkgeversbijdragen
• ingeval van leven
10,09% of 16,66% of 18,17% of 20,19%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < werkgeversbijdragen
• ingeval van overlijden
10,09%/16,66%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < persoonlijke bijdragen
10,09%/16,66%
* (na vermindering van WD, RIZIV en solidariteitsbijdrage)

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
- geen premietaks
- bijdrage arbeidsongeschiktheid
- Bij uitkering :
• RIZIV-bijdrage (K +WD)
• solidariteitsbijdrage (K+WD)
• fictieve rente op het pensioenkapitaal (zonder WD) (10 of 13 jaar)
Individuele Pensioentoezegging
- premietaks
- pensioen, overlijden en overlijden na ongeval
- arbeidsongeschiktheid
-

9,25%
3,55%
0% tot 2%

2,00%

4,40%
9,25%

bij uitkering :
• RIZIV-bijdrage (K + WD)
3,55%
• solidariteitsbijdrage
0% tot 2%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal (uitkering bij leven of overlijden )
20,19% of 18,17% of 16,66% of 10,09%
• fictieve rente op het kapitaal (overlijden na ongeval)

KAPITALISATIEVERRICHTINGEN (tak 26)
Geen premietaks
Bij uitkering, roerende voorheffing op de interesten (+ WD)

30,00%
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II. VERGOEDINGEN
A. BOAR VERZEKERINGEN
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de
verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.
Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:
a) vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, offertes, opleiding, etc.);
b) polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;
c) na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften,
schade regelen, bijstand expertise, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.).
MOTORVOERTUIGEN
BA
Omnium
Bestuurder
Bijstand

17% - 20%
19% - 20%
17%
17% - 20%

VERVOER VAN ZAKEN ≤ 3,5 Ton
BA
Omnium
Landbouwvoertuigen

13,5%
15% - 20%
13,5% - 17%

VERVOER VAN ZAKEN > 3,5 Ton
BA
Omnium

10% - 15%
10% - 15%

BRAND
Basiswaarborg (BA, brand, storm,

15% - 27%

Diefstal
ABR
Machinebreuk
Elektronica

15% - 20%
15%
15%
15%

LICHAMELIJKE SCHADE
Huispersoneel
Arbeidsongevallen
Persoonlijke ongevallen

7,5 – 15%
7,5%
15 – 25%

glasbeuk, waterschade, …)
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BURGERRECHTELIJKE AANSPR.
BA Familiale
Objectieve aansprakelijkheid
BA Handel
BA evenementen
Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

20% - 25%
20%
10% – 20%
20% - 25%
10% – 20%
10% – 20%

RECHTSBIJSTAND
Voertuigen
Particulieren
Zelfstandigen en KMO’s

15% - 25%
15% - 25%
15% - 25%

ZIEKTE
Hospitalisatieverzekering
Inkomensverzekering

5% - 15%
2% - 15%

Naast de commissielonen op de geïnde premies worden er bijkomende vergoedingen ontvangen zoals
beheers en portefeuille vergoedingen, rendementsvergoedingen, opmaakvergoedingen, ... Deze
maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij.
Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen.
Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven,
medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen
op te maken, etc.
U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor.
B. LEVENSVERZEKERINGEN
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de
verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.
Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:
a)
b)
c)

vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, offertes, opleiding, etc.);
polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;
na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften,
schade regelen, bijstand expertise, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.).
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B1. LEVENSVERZEKERINGEN (andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen)
OVERLIJDEN
Overlijdensverzekering
Tijdelijke overlijdensverzekering
Schuldsaldo verzekering
Uitvaart

15%
15%
15%
15%

B2. LEVENSVERZEKERINGEN (spaar- en beleggingsverzekeringen)
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de
verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Deze
vergoeding bestaat uit een gedeelte voor de tussenpersoon (TP) en een gedeelte voor de
verzekeringsmaatschappij (VM). Het bedrag dat effectief wordt belegd, is het bedrag van de premie
waarvan de vergoedingen VM en TP zijn afgetrokken.
SPAREN
Tak 21 sparen (niet fiscaal)
Tak 21 sparen (fiscaal)
VAPZ
Tak 23 sparen
Groepsverzekering
IPT

TP
0% - 4%
0% - 4%
0% - 4%
0% - 4%
0% - 4%
0% - 4%

VM
0% - 1%
0% - 1%
0% - 1%
0% - 1%
0% - 1%
0% - 1%

Bovenop de instapvergoeding die bestemd is voor de tussenpersoon kan mogelijks een korting worden
toegekend afhankelijk van het belegde kapitaal en het product.
BELEGGEN
Tak 21 (koopsom)
Tak 23 (koopsom)
Tak 26 (koopsom)
Verzekeringsbon

TP
0% - 4%
0% - 4%
0% - 4%
0% - 4%

VM
0% - 1%
0% - 1%
0% - 1%
0% - 1%

Naast de instapvergoeding worden er bijkomende vergoedingen ontvangen zoals beheers en
portefeuille vergoedingen, opmaakvergoedingen, ... Deze maken geen deel uit van de premie en
worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product kunnen
deze vergoedingen verschillen.
Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven,
medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen
op te maken, etc.
U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor.
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C. ANDERE VERGOEDINGEN
Indien de tussenpersoon geen beroep kan doen op de vergoedingen onder punt A en B zal de kostprijs
integraal verrekend worden aan de opdrachtgever/prospect/klant aan een uurtarief van 90 EUR (vrij
van btw).
Bijkomstig worden kosten voor briefwisseling, telefoon, mailverkeer, drukkosten, verplaatsing, etc.
aangerekend.
Dergelijk vergoedingssysteem wordt onder andere toegepast bij:
-

opzeggen in een periode van 12 maand voor en 3 maand na aanvangsdatum van de afgesloten
contracten.
mandatering in een periode van 12 maand voor en 3 maand na aanvangsdatum van de afgesloten
contracten.
opmaken van arbeidsintensieve offertedossiers op vraag van de prospect/klant die niet leiden tot
het afsluiten van het contract.
Bijstand bij schadedossiers voor niet klanten.
Bijstand bij schadedossiers die niet onder dekking van de polis vallen.
schattingsdossiers die niet leiden tot het afsluiten van een polis.
opmaken van successieplanningen.
op uitdrukkelijke vraag van de klant (cfr. Fee vergoeding).

BCD INSURANCE BV (Zeker & Vast) - Oostendse baan 8 – 8470 Gistel – Tel. 059/79.00.05 – info@znv.be
Rpr. 0733.861.913 – www.znv.be

Pagina 10 van 10

