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De levensverzekeringstrofeeën 2008:

En de winnaars zijn...

[COVERVERHAAL] DE LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2008

Op 29 oktober vindt de
negende editie plaats
van de Decavi Levens -
verzekeringsawards
georganiseerd met de
steun van Moneytalk.
Deze trofeeën belonen
de beste producten op
basis van hun
rendabiliteit,
verzekerings -
karakteris tieken,
communicatie en
innovatie. Hier zijn 
de laureaten.

(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV).

De jury
De ingestuurde vragenlijsten
werden ter bevestiging aan
een jury voorgelegd. Deze
jury heeft de prestaties en de
kwaliteit van de contracten
gecontroleerd, op basis van
vooraf vastgelegde criteria.
De jury bestaat uit: 

PIERRE DEVOLDER
Hoogleraar KUL, Voorzit-
ter van de jury.

PAUL BAEKELAND
Voorzitter van de Com-
missie Leven, Federatie
voor Verzekerings- en Fi-
nanciële tussenpersonen
(FVF). 

PATRICK CAUWERT
CEO, Feprabel.

LAURENT FEINER
Journalist, gedelegeerd
bestuurder Decavi.

GÉRARD VANDENBOSCH
Directeur, Watson Wyatt.

NIKI SERRUYS
Senior Manager, Price-
waterhouseCoopers. 
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Formule met vrije stortingen en afhalingen, type Universal Life

R Formule met gegarandeerde rentevoet van meer dan 0,50 % 

Laureaat: Allianz (Invest for Life Classic)
Andere genomineerden: AFER Europe (Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen),
Nateus (Onyx Safe) 

Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltijke opnames te doen,
onthouden we vooral dat Invest for Life Classic, met een minimum gegarandeerde rente van
2,5 %, over de laatste 6 jaar gemiddeld 5,29 % opbracht. Hiermee realiseert Invest for Life het
hoogste gemiddelde rendement in zijn categorie. 

R Formule met gegarandeerde rentevoet tot en met 0,50 %

Laureaat: Generali Belgium (Crescendo Dynamico)
Andere genomineerden: Dexia Insurance Belgium (Safe Invest Bonus by Dexia), Dexia
Insurance Belgium (DVV: Atlantica Maxima) 

Naast de uitstekende verzekeringskenmerken is er ook het rendement van 6,60 % in 2007 
(en van 6,75 % in 2006).

Laureaat: FEDERALE Verzekering (Nova Deposit)
Andere genomineerden: Generali Belgium (Ventisei Dynamico), Nateus (Onyx Capital)

FEDERALE Verzekering afficheert het beste rendement op basis van het becijferde voorbeeld
(een storting van 100.000 EUR op 1 januari 2007 resulteerde in een kapitaal van 105.285,78
EUR op 30/6/2008). Dit dankzij de gewaarborgde rentevoet (basisintrest van 4 % + 0,50 % ge-
trouwheidsinterest), de afwezigheid van instap- en uitstapkosten voor een product bestemd
voor particulieren en bedrijven.

Laureaat: Securex Leven (VAPZ “Balanced” en “Dynamic” van Securex Optimal)
Andere genomineerden: Fortis Insurance Belgium (VAPZ), Generali Belgium (Genibizz
Protection en Pension)

Het VAPZ van Securex Optimal is een totaalconcept. Het voorziet, naast een uitgebreid sociaal
luik, de keuze tussen een Balanced-formule met een gewaarborgde intrestvoet van 3,25 % of
een Dynamic-formule die mikt op hogere winstdelingen. Er zijn geen uitstapkosten. 

Laureaat: Vivium (Omzetverzekering)
Andere genomineerde: Mercator Verzekeringen (Gewaarborgd inkomen) 

Deze formule - onderschreven door een bedrijf - heeft tot doel het bedrijf te beschermen (met
als doelgroep de zaakvoerder) door een rente uit te keren. Deze rente is afhankelijk van het
omzetcijfer. Het tarief is zeer concurrentieel. 

Gewaarborgd inkomen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Kapitalisatieproduct (Tak 26)

Laureaat: Generali Belgium (Geniflex)
Andere genomineerde: Nateus (Fortuna Cristal/Fortuna Motiv)

Behalve de verschillende volledige invaliditeits- en overlijdensgaranties,
onthouden we dat bij Geniflex een luik hospitalisatie bestaat in partner-
ship met DKV. Met een meer interessant rendement stelt Geniflex voor
elke situatie een aangepaste oplossing voor.

Groepsverzekering voor kleine ondernemingen

(constant kapitaal: opeenvolgende eenmalige premies)
Laureaat: ZA Verzekeringen 
Andere genomineerden: Axa Belgium, Nateus

ZA Verzekeringen afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van
haar formule Flexi Cover T1). Bovendien is de medische acceptatie zeer
eenvoudig (op basis van 5 vragen). 

Overlijdensverzekering

(schuldsaldoverzekering) 
Laureaat: Cardif
Andere genomineerden: Axa Belgium, ZA Verzekeringen 

Cardif afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule
Hypo Protect (formule Classic) en talrijke bijkomende dekkingen (vrijstel-
ling van premiebetaling bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid...). 

Tijdelijke overlijdensverzekering

Laureaat: Fortis Insurance Belgium (Pension@work)
Andere genomineerde: Nateus (Securente)

Pension@work is een flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden
uit kmo’s tot 50 werknemers. Innoverend aspect: het enige online-
pensioenplan gericht op de specifieke behoeften van kmo’s in België. 

Innovatie 

Laureaat: Mercator Verzekeringen (“Dames, spaar voor uw
 pensioen”).

Mercator is vertrokken vanuit het idee dat vrouwen nog te weinig aan in-
dividuele pensioenvorming doen. De campagne is eigenlijk enkel ge-
richt op vrouwen, maar door de manier waarop ze creatief vertaald
werd, spreekt ze ook mannen aan. De verzekeraar speelt in op thema’s
die vrouwen sterk bezighouden en doet dat op een confronterende ma-
nier, zodat ze ook voor mannen herkenbaar zijn.

Beste publiciteitscampagne 

Laureaat: Axa Belgium (gamma CREST)

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een en-
quête, afgenomen bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door
FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en
Feprabel (Fédération des producteurs d’Assurances de Belgique). 

Makelaars 

Laureaat: Axa Belgium (TwinStar)
Andere genomineerde: Dexia Insurance Belgium (Safe
Invest Rent by Dexia)

Met deze formule krijgt de verzekeringnemer een levens-
lange rente, ofwel meteen na het afsluiten (TwinStar To-
day), ofwel na een wachttijd van minstens tien jaar (Twin-
Star Tomorrow). Zonder afstand van het kapitaal en met
een aantrekkelijke fiscale behandeling! 

Renteformule

Laureaat: Nateus (Onyx Multimanager Degroof 
Global Isis Low)
Andere genomineerden: Fortis Insurance Belgium (Com-
bi 75/25 World), Generali Belgium (Euro Bonds)

Degroof Global Isis Low afficheert zeer interessante ren-
dementen op 3 en 5 jaar. Voeg hier eveneens aan toe de
bijkomende overlijdensdekkingen, de mogelijkheid om
gratis geldopnames te verrichten en de dagelijkse consul-
tatie via internet. 

Tak 23: Fonds low risk

Laureaten: Nateus (Onyx Multimanager Carmignac
Patrimoine), NELL (BKCP Opportunities Carmig-
nac Patrimoine)(*)
Andere genomineerde: Fortis Insurance Belgium (Best
Of Market Opportunities) 

Carmignac Patrimoine van Nateus afficheert veruit het
beste rendement op 1, 3 en 5 jaar. 

Voor NELL (*), merken we – naast de zeer goede rende-
menten – op dat er geen uitstapkosten zijn, wel specifieke
overlijdensdekking (in optie) en de mogelijkheden tot 
automatische arbitrage zonder kosten. 

Tak 23: Fonds medium risk

Laureaten: Generali Belgium (New European & Ita-
lian Opportunities), NELL (BKCP Opportunities
Invesco Taiga)(*) 
Andere genomineerde: Nateus (Carmignac Emergents)

Het fonds van Generali afficheert een aantrekkelijke ge-
middelde stabiliteit op 1, 3 en 5 jaar, met interessante ver-
zekeringskenmerken (talrijke overlijdensdekkingen en de
mogelijkheid tot automatisch geplande opnames, enz.). 

Invesco Taiga van NELL (*) afficheert het beste rendement
van alle deelnemers in deze categorie (op 1, 3 en 5 jaar).
Voor de rest, verwijzen wij naar de commentaar hierboven
voor de categorie medium risk.

Tak 23: Fonds high risk

Laureaat: Allianz (Capital Focus)
Dit fonds belegt niet in één specifieke sector, maar ba-
seert zijn beleggingspolitiek op een regelmatige sectoriële
rotatie in de meest belovende sectoren (nu 50 % in de far-
masector en 50 % in de energiesector). Capital Focus affi-
cheert een uitstekend rendement op periodes van 1, 3 en 5
jaar. 

Tak 23 : Sectoraal fonds 
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