Top Rendement1

Veilig sparen in de 3de en 4de pijler
Een performante en flexibele spaarformule
¬ Zekerheid: de bescherming van de nettopremie (dat is de gestorte premie exclusief taks en instapkosten) op einddatum is
steeds gewaarborgd.
¬ Een aantrekkelijk gewaarborgde rentevoet: elke nettopremie profiteert van de gewaarborgde rentevoet in voege op het
moment van de storting en dat tijdens de ganse duur van het contract. Voor toekomstige premies geldt de rentevoet die op
het moment van ontvangst van de premie van toepassing is.
¬ Optimale rentabiliteit dankzij eventuele jaarlijkse winstdelingen (W.D.)
¬ Gewaarborgde rentevoet van “2,00 %2 + W.D.” voor absolute zekerheid (of keuze voor “0 % + W.D.” voor een hoger rendementspotentieel op langere termijn). Toekomstige winstdelingen zijn niet gewaarborgd en worden jaarlijks bepaald in functie van
de prestaties van het afgezonderd fonds waarin de gelden belegd werden.
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¬ De mogelijkheid om de winstdelingen te herbeleggen
- 	aan de gewaarborgde rentevoet in voege, voor zekerheid plus jaarlijkse eventuele winstdeling
- 	in één of meerdere beleggingsfondsen van AG Insurance (tak 23) voor een nog hoger rendementspotentieel. Het is mogelijk om
de winstdelingen geïnvesteerd in fondsen van tak 23 over te dragen naar tak 21 en omgekeerd.
Ook de overdracht tussen verschillende beleggingsfondsen onderling is mogelijk.

Aanvullende waarborgen op maat
¬ Een overlijdensdekking op maat
Bij overlijden krijgen de nabestaanden de reserve van het contract. Een aanvullende overlijdensverzekering op maat kan hun
toekomst nog verbeteren.
¬ Een aanvullende waarborg bij arbeidsongeschiktheid
Bij een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde wordt er een rente
uitbetaald. Zo biedt deze spaarverzekering ook een echte bescherming in moeilijke tijden!

De fiscaliteit van de 3de pijler: een niet te verwaarlozen fiscaal voordeel!
Langetermijnsparen en pensioensparen3:
¬ Belastingvermindering van 30 % (vermeerderd met de gemeentebelasting) op de gestorte premies
¬ Maximum vrijstelbaar bedrag voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015): 2280 EUR per persoon voor langetermijnsparen en 950 EUR per persoon voor pensioensparen.
¬ Looptijd van het contract: minimum 10 jaar.
¬ Anticipatieve heffing op 60 jaar of op de 10de verjaardag van het contract dat onderschreven werd na de 55ste verjaardag van
de verzekeringnemer: slechts 10 % (wanneer voldaan wordt aan alle wettelijke voorwaarden). Deze heffing wordt niet berekend op de winstdelingen en ook niet op het pensioenkapitaal opgebouwd na aftrek van de anticipatieve taks.

De troeven van Top Rendement
¬ Zekerheid dankzij de bescherming van de nettopremie (= gestorte premie taks en instapkosten) en de gewaarborgde
rentevoet.
¬ Een eventuele aantrekkelijke winstdeling bovenop de basisrentevoet.
¬ Naargelang de situatie kan dit rendementspotentieel worden aangevuld met een extra fiscaal rendement van 30 %
(+ gemeentebelasting).
¬ Met een minimumpremie van 35 EUR en een vrij te kiezen periodiciteit (maandelijks/driemaandelijks/halfjaarlijks/jaarlijks)
is Top Rendement toegankelijk voor iedereen.
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Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering – Top Rendement voor een volledig overzicht van de kenmerken, voorwaarden en kosten van dit product. De infofiche is gratis beschikbaar via uw makelaar of op www.aginsurance.be.
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Top Rendement is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance.
Rentevoet in voege op 01/01/2014 voor het gedeelte tak 21. Het betreft de brutorentevoet op jaarbasis op de nettopremie (= premie exclusief taks en instapkosten). Voor toekomstige premies geldt de rentevoet die bij ontvangst van de premie van toepassing is. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s)
op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
De optie “0 % + W.D.” kan niet gekozen worden voor pensioensparen.
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