Handgift en levenslange verzekering
Een handgift is een overeenkomst waarbij de schenker onbeperkt roerende
goederen kan wegschenken. Indien de schenker nog 3 jaar leeft na de schenking
dienen geen successierechten meer betaald te worden.
Om nog zeggingschap of controle over de weggegeven som te hebben, kan aan het
handschrift een levenslange verzekering gekoppeld worden.
Via deze weg kunnen de ouders hun kinderen verplichten de totaliteit van de
schenking in een levenslange verzekering te stoppen.
Dit is een verzekering die in principe geen einddatum heeft, tenzij bij overlijden van
de verzekerde persoon, dan komt de opbrengst van de verzekering toe aan de
begunstigde.
Om te voorkomen dat de kinderen de som opsouperen, kan een ‘aanvaardende’
begunstigde aangeduid worden. De handtekening van de aanvaardende
begunstigde is noodzakelijk bij een uitbetaling. Wanneer de aanvaardende
begunstigde is overleden, vervalt natuurlijk deze voorwaarde. Vanaf dat
moment kunnen de andere begunstigden beschikken over de polis.
Overzicht:
Ouders geven handgift aan kinderen, deze som wordt in een levenslange
verzekering gestopt waarbij:
Verzekeringsnemer
= kind = eigenaar van het contract
Verzekerde
= kind
Aanvaardende begunstigde = ouders.
Zo kunnen kinderen niets doen zonder toestemming van de ouders.
Na 3 jaar moeten er geen schenkingsrechten meer betaald worden, bij overlijden van
de ouders binnen de 3 jaar na de schenking wel.
Indien de ouders overlijden is er geen aanvaardende begunstigde meer en kunnen
de kinderen vrij beschikken over de polis.
Nadeel,
Als het kind overlijdt komt het geld in de successie van het overleden kind. Ouders
die begunstigde zijn moeten successierechten betalen.
Voor de opvang van dit probleem:
Verzekeringsnemer
Verzekerde
Begunstigde
Aanvaardende begunstigde

=
=
=
=

kind
ouders
bij leven, kind en bij overlijden kind
de ouders

Er is geen beding ten behoeve van een derde, dus geen successie te betalen.
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