
Hoe kunt u inleggen?
Er zijn twee soorten maximale inleg voor het  
DELA CoöperatiespaarPlan:

Periodieke inleg
in de tijd dat u bij ons een spaarverzekering heeft afgesloten,  
kunt u per periode van een maand, kwartaal, half jaar of jaar  
geld inleggen. Hiervoor geldt een maximumbedrag per periode en 
per kalenderjaar. 

Eenmalige inleg
als u van DELA extra bedragen mag storten dan kunt u naast de 
periodieke inleg ook jaarlijks stortingen doen óf een verzekering 
afsluiten waar u tot het maximale jaarbedrag kunt inleggen.

Welke bedragen kunt u periodiek inleggen? 

De periodieke maximale inleg is:
• € 200 per maand;
• € 600 per kwartaal;
• € 1.200 per half jaar of
• € 2.400 per jaar dat uw verzekering loopt.

U kunt het bedrag dat u periodiek inlegt verlagen of verhogen als 
dit binnen het maximale bedrag valt. U kunt de periodieke inleg 
niet meer verhogen als wij het maximale bedrag voor een 
eenmalige inleg tot € 0 verlagen. 

Welk bedrag kunt u eenmalig inleggen? 
Als u van DELA extra bedragen mag storten dan kunt u: 

- per kalenderjaar extra bedragen inleggen van ten minste € 10  
per keer tot het maximale bedrag -dat wij bepalen- is bereikt; óf 

- een spaarverzekering afsluiten waar u tot het maximale 
jaarbedrag kunt inleggen. 

Het maximale jaarbedrag is € 12.000 per verzekeringnemer per 
kalenderjaar. Wij kunnen het maximale bedrag op ieder moment 
naar € 0 verlagen. Als wij dit doen, krijgt u van ons hierover altijd 
een bericht. Als wij het maximale bedrag verlagen, kunt u het 
afgesproken bedrag dat u per maand, kwartaal, half jaar of jaar 
inlegt gewoon blijven inleggen. 

Betalingen die u doet, die lager zijn dan € 10 per keer of die  
hoger zijn dan het maximale bedrag, tellen niet mee als inleg.  
Wij betalen die zonder rente terug. 

Ook kunnen anderen een bedrag inleggen op uw spaarverzekering. 
Natuurlijk wel binnen de afspraken die in deze bijlage staan. 

Premie uitkering bij overlijden
Uw spaarverzekering geeft een extra uitkering als de verzekerde 
vóór de einddatum overlijdt. Dan zorgen wij dat het saldo plus 
10% wordt uitgekeerd (110%). Om deze extra uitkering te kunnen 
doen, rekenen wij een risicopremie van 0,005% per maand over 
uw saldo. Dit is bij elkaar 0,06% per jaar.

Boete bij beëindiging binnen 10 jaar
U sluit het CoöperatiespaarPlan af voor een langere tijd. U betaalt 
een bedrag van € 150 als u toch uw spaarverzekering binnen  
10 jaar na de ingangsdatum stopt. Heeft u minder dan € 150 op  
uw spaarverzekering staan, dan betaalt u dat bedrag als boete aan 
ons. Als u pas na 10 jaar stopt, hoeft u natuurlijk geen boete te 
betalen. DELA verrekent de boete met het saldo van uw 
spaarverzekering.

Kosten van wijzigingen
U betaalt geen verwerkingskosten voor aanpassingen die u via 
Mijn DELA doet. Voor aanpassingen die u niet kunt doen via  
Mijn DELA, kunt u DELA Klantenservice om hulp vragen.  
Dit is ook gratis. DELA kan wel kosten in rekening brengen als u 
DELA Klantenservice aanpassingen laat doen, die u ook zelf via 
internet kunt doen. Dit zeggen we dan wel van tevoren voordat  
we de aanpassingen uitvoeren. Dan vertellen we u ook hoe hoog 
de kosten zijn.

Kopiepolis 
Uw actuele polisgegevens vindt u altijd terug op dela.nl/mijndela. 
Als u nog een papieren exemplaar van de polis bij ons opvraagt, 
betaalt u hiervoor € 25.
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In deze bijlage leest u over de maximale inleg en de kosten van  
de spaarverzekering van DELA

DELA CoöperatiespaarPlan
Bijlage inleg en kosten, model 2.5


