Globaal bruto
rendement van
3% in 2013 op
de premies

For Kids
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Regelmatig sparen, een eerste stap
naar een zekere toekomst!

For Kids
De eerste stap naar
een zekere toekomst!
1,50 % gewaarborgd2 + eventuele winstdeling3
Hoe kunt u de toekomst voorbereiden van uw kind?
De studies financieren, hem/haar steunen wanneer
hij/zij apart gaat wonen, …
Allemaal dromen waarmee u uw kind wil helpen
om ze waar te maken. Met For Kids, een individuele
levensverzekering (tak 21) van AG Insurance, kunt u
op uw eigen ritme een comfortabel startkapitaal
opbouwen en uw kind behoorlijke garanties bieden
voor zijn/haar toekomst.

Absolute zekerheid
Het nettokapitaal dat u hebt opgebouwd, is steeds
gewaarborgd. U krijgt bovendien een gewaarborgde
intrestvoet: elke netto gestorte premie (gestorte premie
exclusief taks en instapkosten) geniet de gewaarborgde
rentevoet in voege op het moment van de stortingen en
dat tijdens de volledige duur van het contract.

Performant sparen voor een comfortabel
startkapitaal
U geniet een gewaarborgde intrestvoet van 1,50 %2
waaraan nog een eventuele winstdeling3 kan worden
toegevoegd.
De winstdeling kan naar keuze herbelegd worden:
∫∫		aan de intrestvoet in voege op het moment van de
toekenning, voor meer zekerheid.
∫∫		in de beleggingsfondsen van tak 23 van AG Insurance
voor een hoger potentieel rendement.

Globaal bruto rendement4
Rendement 2013: 3,00 %
Rendement op 8 jaar5: 3,28 %

1,50 %: vaste gewaarborgde rentevoet in 20132

Een soepele spaarverzekering toegankelijk voor
iedereen
Vanaf 25 EUR per maand of vanaf 120 EUR voor enige premie
kiest u zelf:
∫∫ het spaarbedrag
∫∫ het betalingsritme van dat bedrag (maandelijks, jaarlijks,
enige premie, ...)
∫∫ de duurtijd van deze spaarverzekering (minimum 8 jaar en
1 dag).

Een aanvullende bescherming: Bijkomende Jeugd
Met deze aanvullende verzekering bent u er zeker van dat het
totale kapitaal dat u bestemd had voor uw kind ook gestort
zal worden, zelfs als u of uw echtgeno(o)t(e) in tussentijd zou
overlijden.

Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering - For Kids gratis beschikbaar bij uw makelaar of op
www.aginsurance.be voor de kenmerken en voorwaarden (instap- en uitstapkosten ...) van dit product.
	Intrestvoet in voege op 01/01/2013. Het betreft de brutorentevoet op jaarbasis op de nettopremie (= premie exclusief
taks en instapkosten). Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s)
op de rekening van AG Insurance staat (staan). Voor toekomstige premies geldt de rentevoet op de premies die op het
moment van ontvangst van de premie van toepassing is.
3
De winstdeling is niet gewaarborgd en kan variëren in functie van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten.
4
Globaal rendement 2013. Het globale brutorendement op de reserve op 31/12/2013 bedraagt 3,00%. De rendementscijfers voor nettostortingen (dit zijn de gestorte premies exclusief taks en instapkosten) in 2013 zijn onder voorbehoud van
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van AG Insurance nv. De gewaarborgde rentevoet in 2013
bedroeg 1,50%. Rendementen uit het verleden zijn geen waarborg noch een beperking voor de toekomst.
5
Gemiddeld brutorendement van 3,28% op de nettopremie (dit is de gestorte premie exclusief taks en instapkosten)
tussen 2006 en 2013.
6
Deze voorbeelden zijn berekend op basis van een maandelijkse premie van 50 EUR, een intrestvoet van 1,50 % en
instapkosten van 6,5 %. Er wordt tevens ook rekening gehouden met een verzekeringstaks van 2 %. Dit is een fictief
voorbeeld dat uitsluitend dient om het mechanisme te illustreren en dat geen enkele garantie op de premie of indicatie
van de uitkering biedt.
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U wil de toekomst van uw kind voorbereiden?
Hieronder vindt u als voorbeeld5 de opgebouwde kapitalen
door elke maand 50 EUR te sparen voor uw kind of
kleinkind.

Uw kind is bij het
begin van het sparen

Uw kind is 18 jaar en
hij/zij ontvangt
(zonder winstdeling)

1 jaar

10 690,79 EUR

6 jaar

7275,69 EUR

10 jaar

4720,86 EUR

De bedragen in de tabel zijn de bedragen zonder eventuele
winstdeling. De globale rendementen bedragen 3,00 % in
2013 en 3,28 % op 8 jaar!6 Het bedrag dat uw (klein)kind
uiteindelijk ontvangt, zal dus een stuk hoger liggen!

U ziet dat het loont om zo vroeg mogelijk te
beginnen met sparen voor uw (klein)kind!

3 goede redenen
om te sparen met For Kids

∫∫ Absolute zekerheid
U kiest voor absolute zekerheid met een nettokapitaal dat
steeds gewaarborgd is.
∫∫ Gewaarborgde rentevoet
U geniet een gewaarborgde rentevoet van 1,50 %. Daarbovenop kunt u ook nog jaarlijks een eventuele
winstdeling ontvangen.
∫∫ Grote flexibiliteit
Het is een erg flexibel contract waarin iedereen kan
instappen en u zelf kunt kiezen wat het best voor u werkt.
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