
Maximale inleg
Er geldt een maximum voor de inleg bij het DELA CoöperatiespaarPlan. 
De maximale inleg is € 12.000 per kalenderjaar. Heeft u meer dan één 
CoöperatiespaarPlan? Dan geldt het inlegmaximum van € 12.000 voor al 
deze verzekeringen tezamen. DELA kan besluiten het maximum bedrag 
aan te passen. Hierover ontvangt u dan bericht.

Eerste kosten 
De eerste kosten zijn kosten die we maken voor het aanbieden, afsluiten 
en opmaken van de polis van uw spaarverzekering. 

Advies- en distributiekosten
Wij zijn wettelijk verplicht een gedeelte van deze eerste kosten, de 
zogenaamde advies- en distributiekosten, apart bij u in rekening te brengen.

-  Heeft u uw verzekering rechtstreeks en zonder advies bij DELA 
gesloten? Dan betaalt u alleen distributiekosten. U bepaalt of u deze 
in één keer of in 10 keer wilt betalen. Uw distributiekosten staan op 
de bijlage Rendement & Kosten. Die ontvangt u bij uw eerste polis.

-  Heeft u uw verzekering gesloten met advies van een adviseur van 
DELA? Dan betaalt u naast distributiekosten ook advieskosten. 
Beiden worden u vooraf kenbaar gemaakt en binnen de eerste 
2 polisjaren met u verrekend. 

Advies- en distributiekosten bij wijzigen verzekeringnemer
Wij moeten ook advies- en distributiekosten rekenen als u de 
verzekeringnemer op de polis wijzigt. Hoeveel dat is, wordt u vooraf 
kenbaar gemaakt. Wijzigt u de verzekeringnemer zonder advies van DELA? 
Dan brengen wij u alleen distributiekosten in rekening. Deze betaalt u in 
één keer. Wijzigt u de verzekeringnemer met advies van een adviseur van 
DELA? Dan brengen wij u advies- en distributiekosten in rekening. Deze 
betaalt u binnen 2 jaar na de poliswijziging. Bij voortijdige beëindiging 
brengen wij het restant van de advies- en distributiekosten in één keer bij u 
in rekening.

Overige eerste kosten
De overige eerste kosten (informatieverstrekking, verkoop en 
administratie) bedragen 0,4% per jaar en houden we in op het percentage 
dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er in een jaar geen of minder 
winstdeling dan betaalt u dat jaar geen of minder kosten.

Doorlopende kosten
Doorlopende kosten zijn kosten die we maken voor de administratie, het 
beheer en onze dienstverlening tijdens de looptijd van uw spaarverzekering. 
Deze verrekenen we tijdens de hele looptijd van uw verzekering met u.
De doorlopende kosten bedragen 1,1% per jaar op het percentage dat voor 
winstdeling beschikbaar is. Is er in een jaar geen of minder winstdeling, 
dan betaalt u dat jaar geen doorlopende kosten of maar gedeeltelijk.

Garantiekosten
De kosten voor het garanderen van de rente zijn 0,66% per jaar en houden 
we in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er in een 
jaar geen of minder winstdeling dan betaalt u dat jaar geen of minder 
garantiekosten.

Voorbeeld verrekening winstdeling
Een voorbeeld van de verrekening met de winstdeling. 

4 procent winstdeling (vóór verrekening van kosten)
-/- 0,4 procent eerste kosten
-/- 1,1 procent doorlopende kosten
-/- 0,66 procent garantiekosten

1,84 procent winstdeling voor u

Premie uitkering bij overlijden
Voor de uitkering van 110% bij overlijden, rekenen we een risicopremie van 
0,005% per maand over uw saldo. Dat is 0,06% per jaar. 

Boete bij beëindiging binnen 10 jaar
U sluit het CoöperatiespaarPlan af voor de langere termijn. U betaalt een 
boete van € 150 als u uw spaarverzekering toch binnen 10 jaar na de 
ingangsdatum afkoopt. U betaalt geen boete bij afkoop na 10 jaar. 
De boete is nooit hoger dan het saldo van uw spaarverzekering.

Kosten van wijzigingen
Wij zijn verplicht distributiekosten te rekenen als u een verzekeringnemer 
op de polis wijzigt en ook advieskosten als wij u hierbij adviseren. 
U betaalt geen verwerkingskosten voor wijzigingen die u via internet doet. 
Voor wijzigingen die u niet via internet uit kunt voeren, schakelt u DELA 
Klantenservice in. Dat is dan ook gratis. DELA kan kosten rekenen als u 
DELA Klantenservice wijzigingen laat uitvoeren die u zelf via internet kunt 
doen. Hierop maken we u attent vóór we de wijziging uitvoeren. We 
vertellen u dan ook hoe hoog de kosten zijn.

Duplicaatpolis 
Jaarlijks ontvangt u een polis op papier, hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Uw actuele polis vindt u ook steeds op www.dela.nl/mijndela. 
Als u nog een papieren exemplaar van de polis bij ons opvraagt, betaalt u 
hiervoor € 25.

In deze bijlage leest u over de maximale inleg en de kosten van het 
DELA CoöperatiespaarPlan. 

D
 6

32
 W

 0
2.

16
/4

coöperatie DELA | Postbus 522 | 5600 AM Eindhoven | telefoon 040 260 15 00

DELA CoöperatiespaarPlan, model 2.3 d
Bijlage inleg en kosten


