
In geval van overlijden, zal uw familie het
opgebouwde spaarkapitaal ontvangen. Indien 
u wenst, kunt u een overlijdenswaarborg 
afsluiten : wanneer bij overlijden de 
opgebouwde spaarreserve lager is dan het 
door u bepaalde kapitaal, zal het bedrag van 
dat kapitaal worden uitgekeerd. 

bent u geïnteresseerd ?
Neem dan contact op met uw AXA Bankagent of
verzekeringsmakelaar voor meer informatie over dit 
product en raadpleeg de infofiche die beschikbaar is  
op www.axa.be. 

en uw fiscale voordeel kan 
nog toenemen !
■  u kunt beide voordelen samenvoegen, wat neerkomt 

op een belastingvermindering (aanslagjaar 2015, 
inkomsten 2014) op uw stortingen tot 3.230 euro.

■  een gehuwd koppel kan van deze voordelen 
profiteren op voorwaarde dat ze elk hun eigen 
contract hebben.

opti-plan

ik bereid me voor op mijn 
pensioen en ik betaal  
minder belastingen

spaarverzekering
uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar
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In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime 
waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw 
persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. 

auto

woning

kredieten 

sparen

beleggen

financiële diensten

veilig ondernemen

veilig door het leven

www.axa.be



Ik bereid mijn 
toekomst voor en 
profiteer van een 

belastingvermindering.
“

”

een aanvullend pensioen  
opbouwen en elk jaar een 
belastingvermindering  
genieten 

U weet dat het pensioen een aanzienlijke daling van 
uw inkomen met zich meebrengt. Fronst u ook al de 
wenkbrauwen als het gaat over de toekomst van onze 
pensioenen ? Hoeveel inkomen zult u nog ontvangen 
zodra u met pensioen bent ? Hoe kunt u een voorsprong 
nemen om op dat moment een aanvullend kapitaal te 
genieten ?

AXA bekijkt het anders

en stelt u opti-plan voor, een spaarverzekering tak 21.
Opti-plan zorgt ervoor dat u beetje bij beetje, op  
een eenvoudige manier en in alle veiligheid, een 
aanvullend pensioenkapitaal kunt opbouwen.  
En dit terwijl u een fiscaal duwtje in de rug 
krijgt. 

sparen in alle veiligheid
Uw stortingen, na mogelijke taks en na kosten, worden 
in het gekantonneerde fonds ‘opti-fonds’ belegd. 
De rentevoet die van kracht is op het ogenblik van 
uw storting, blijft gewaarborgd tot het einde van 
uw contract, ongeacht de evolutie van de financiële 
markten. Zo spaart u in alle veiligheid.

Deze rentevoet kan bovendien jaarlijks worden aangevuld 
met een winstdeling, gekoppeld aan de resultaten van 
het fonds, die in functie van de economische conjunctuur 
zal evolueren.

Vraag de huidige rentevoet aan uw AXA Bankagent of 
verzekeringsmakelaar.

De gewaarborgde rentevoet en de winstdeling vormen 
samen het jaarlijkse rendement van het contract.

Gedurende de voorbije 7 jaar werden volgende jaarlijkse 
rendementen uitgekeerd :

gewaarborgde 
rentevoet rendement per jaar

2,5% (tussen 
01/01/2007 en 
01/04/2013)

2% (tussen 
02/04/2013 en 
31/12/2013)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,75%

Het gaat over het rendement toegekend op de netto- 
reserve van het contract, m.a.w. na mogelijke taks op de 
stortingen en na instapkosten. Andere kosten kunnen in 
bepaalde omstandigheden worden aangerekend. Deze 
kosten worden in de infofiche toegelicht. 

Dit resultaat biedt geen waarborg voor toekomstige 
rendementen.

op uw eigen ritme
U bepaalt zelf het bedrag dat u jaarlijks wenst te sparen 
(minimaal 500 euro) en u verricht vrije of regelmatige 
stortingen van minimaal 60 euro. 

Natuurlijk zal uw fiscale voordeel slechts optimaal 
zijn indien u, voor uw eigen situatie, het maximaal 
toegestane bedrag spaart.

met een belasting- 
vermindering van 30%
Met opti-plan geniet u een belastingvermindering van 30% 
(inkomsten 2014 – aanslagjaar 2015) op de bedragen die 
u in de loop van het jaar hebt gespaard.

■  indien u kiest voor de voordelen van pensioensparen, 
kunt u voor het jaar 2014, tot 950 euro storten en 
dit bedrag op uw belastingaangifte vermelden.  
In 2014 bedraagt het fiscale voordeel 285 euro  
(te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen) dat 
u via uw belastingaangifte 2015 kunt terugkrijgen. 

■  u kunt ook kiezen voor het voordeel ‘individueel 
leven’: het gestorte bedrag waarop u fiscale 
voordelen kunt genieten is afhankelijk van uw netto 
belastbaar beroepsinkomen en kan in 2014 tot 
2.280 euro oplopen.

De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt 
een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van 
de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn 
en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van 
officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, 
kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de 
maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.  


