‘Voor jou zet ik nu alvast
geld opzij.’
DELA CoöperatiespaarPlan

DELA CoöperatiespaarPlan
Spaarverzekering

U geeft uw (klein)kinderen een
goede basis mee in het leven.
U biedt ze een veilige omgeving
om op te groeien en brengt ze
normen en waarden bij. Want als
(groot)ouder wilt u dat ze het goed
hebben en alle kansen krijgen die
ze verdienen. Of het nu gaat om
een opleiding, rijbewijs of een eerste
huis. Met de spaarverzekering van
coöperatie DELA helpt u om de
toekomstplannen van uw (klein)
kinderen uit te laten komen.

Geld opzijzetten bij DELA?
Al ruim 80 jaar betalen onze leden premie
voor hun uitvaartverzekering. De maandelijkse bedragen die zij inleggen, zetten wij
gedeeltelijk en tegen een goed rendement
weg. Dit doen we nu ook voor mooie
doelen in de toekomst. En omdat u een
DELA CoöperatiespaarPlan afsluit voor
minimaal tien jaar kunnen we u een
rente van 2,00% bieden. Bij ons kan
iedereen profiteren van deze hoge rente.
Er is een minimuminleg van € 10 per keer.
Ook bepaalt u zelf hoe vaak u geld opzijzet.
Periodiek kunt u tot maximaal € 2.400 per
jaar inleggen. Eenmalig inleggen of
bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op uw polis(sen).
DELA kan in de toekomst de mogelijkheid
tot bijstorten stopzetten. Lees meer op
www.dela.nl/inleggen. Wilt u meerdere
verzekeringen afsluiten? Dan geldt dit
bedrag voor al uw polissen

Wat kost het?

Wat als de verzekerde overlijdt?

Ieder bedrag dat u binnen het maximum
inlegt, voegen wij toe aan uw saldo. Het
DELA CoöperatiespaarPlan is een
spaarverzekering. Daarom zijn wij
verplicht de distributiekosten apart bij u in
rekening te brengen. Wij rekenen een
risicopremie bij overlijden en u betaalt
afkoopkosten als u binnen 10 jaar stopt.
Verder in deze brochure en op de ‘Bijlage
inleg en kosten’ op www.dela.nl/spaarplan
leest u hier meer over.

Omdat het CoöperatiespaarPlan een
verzekering is, geeft deze een extra
uitkering bij overlijden vóór de einddatum.
Overlijdt degene op wiens leven de
verzekering is afgesloten voor het einde
van de looptijd? Dan zorgen wij dat
degene voor wie u geld opzijzet het saldo
plus 10% van ons ontvangt. Hiervoor
rekenen we een risicopremie van 0,06%
per jaar over uw saldo. Om ervoor te
zorgen dat u 2,00% netto rente per jaar
overhoudt, krijgt u van DELA daarom
een vaste bruto rente van 2,06%.

Voor de lange termijn

Regel het direct

U sluit uw spaarverzekering af voor een
langere periode, minimaal 10 jaar en
maximaal 30 jaar. Het kan gebeuren dat
u uw spaarverzekering toch eerder wilt
stoppen. Binnen de eerste tien jaar
betaalt u dan € 150 afkoopkosten. Na tien
jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.
Als u denkt dat u tussentijds uw geld
nodig heeft voor bepaalde uitgaven, dan
is deze spaarverzekering niet geschikt
voor u.

Het aanvragen van het DELA
CoöperatiespaarPlan is zo geregeld.
Kijk op www.dela.nl/spaarplan voor
meer informatie of om direct uw DELA
CoöperatiespaarPlan af te sluiten. Of bel
onze Klantenservice of uw onafhankelijk
financieel adviseur. De klantenservice is
bereikbaar op 040 260 15 00, op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

De spaarverzekering van DELA
• Vaste rente van 2,00%.
• Voor de lange termijn, minimaal 10 jaar, maximaal 30 jaar.
• Tussentijds opnemen is niet mogelijk.Beëindigen binnen 10 jaar kost € 150.
• Minimuminleg is € 10 per keer.
• Periodiek inleggen kan tot maximaal € 2.400 per jaar.
• Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een eindbedrag van € 12.000
op uw polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten
stopzetten. Lees meer op www.dela.nl/inleggen.
• Extra uitkering van 10% bij overlijden vóór het einde van de looptijd.
• Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Over het DELA CoöperatiespaarPlan
Het DELA CoöperatiespaarPlan is een
product van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. DELA is aanbieder
van verzekeringen en bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) geregistreerd
met nummer 12000437.
Op www.dela.nl/kostenoverzicht
vindt u meer informatie over onze
dienstverlening en bijbehorende
distributiekosten.
Klachtenprocedure
U kunt klachten en geschillen schriftelijk
indienen bij de afdeling Klachten &
Complimenten van DELA. Antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven.
Het telefoonnummer is 040 260 13 03.
U kunt ook een e-mail sturen naar
mijnervaring@dela.org.
U kunt zich ook wenden tot de Stichting
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509
AG Den Haag.

Recht van verzet
Wilt u in de toekomst geen informatie
ontvangen over de diensten van DELA?
Dan kunt u telefonisch, schriftelijk of per
e-mail contact opnemen met onze
Klantenservice. Het telefoonnummer is
040 260 15 00. De Klantenservice is
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot
20.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen
naar spaarplan@dela.org.
Niet tevreden?
Als u - om welke reden dan ook - niet
tevreden bent met onze verzekering,
mag u deze binnen 30 dagen na
ontvangst kosteloos beëindigen. In deze
brochure staat algemene informatie. U
kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wilt
u precies weten waar u recht op heeft?
Bekijk dan de Algemene Voorwaarden
op www.dela.nl.

www.dela.nl/spaarplan
Twitter: www.twitter.com/delacooperatie
Facebook: www.facebook.com/delacooperatie
Voor vragen belt u naar onze
Klantenservice via 040 260 15 00
(bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur).
spaarplan@dela.org
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