
30 %
fiscaal voordeel!

PensioensParen
De voordeligste spaarformule  
voor jong en oud.



In deze tijd van vergrijzing en onduidelijkheid over de 
omvang en de financiering van uw wettelijk pensioen, neemt 
u maar best geen risico’s. Het is belangrijk om vandaag al 
uw pensioen van morgen voor te bereiden. Een contract 
Pensioensparen vormt hierbij de ideale oplossing.

Het is fiscaal erg voordelig
Pensioensparen levert u een belastingvoordeel op 
van 30 % op uw premie! Indien u het maximum- 
bedrag van 950 EUR spaart in 2014, krijgt u tot  
285 EUR belastingvoordeel. Wat nog verhoogd wordt 
met het voordeel op de gemeentebelasting.

Daarenboven wordt er een voordelige eindbelasting 
geheven! Dankzij deze éénmalige anticipatieve hef-
fing betaalt u op uw stortingen na uw 60ste geen  
belastingen meer1. 

En tot slot is de taks van 2 % op levensverzekerings-
verrichtingen niet van toepassing op uw contract  
Pensioensparen.

Het is toegankelijk voor iedereen  
Van 18 tot 64 jaar, man of vrouw, jong of oud, alleen-
staand, samenwonend of gehuwd … Iedere belas-
tingplichtige kan van het belastingvoordeel genieten.     
Voor wettelijk samenwonenden en gehuwden kan dit 
dus jaarlijks tot 2 x 285 = 570 EUR belastingvoordeel 
opleveren.

Het is flexibel 
U kunt ook maandelijks pensioensparen en zo uw 
spaarinspanning spreiden.

De voordeligste spaarformule  
voor jong en oud.



Uw premie wordt geïnvesteerd 
in Top Rendement
U geniet niet alleen een belastingvoordeel, uw kapitaal 
groeit bovendien optimaal dankzij de gewaarborgde 
rentevoet van Top Rendement, een individuele levens-
verzekering (tak 21) van AG Insurance. Waaraan eveneens 
een eventuele jaarlijkse winstdeling aan kan toegevoegd 
worden. 

Globaal brutorendement3 

U kunt kiezen voor de automatische fiscale 
optimalisatie
Daardoor geniet u enerzijds jaar na jaar het maxi-
male belastingvoordeel, anderzijds bouwt u het 
maximale pensioenkapitaal op.

U kunt dit later ook gebruiken als 
schuldsaldoverzekering
Door aan pensioensparen te doen kunt u een deel van 
de opgebouwde reserve later gebruiken als schuldsaldo-
verzekering bij het afsluiten van een krediet. Twee  
vliegen in één klap!

Toekomstige winstdelingen zijn niet gewaarborgd en worden jaarlijks
bepaald in functie van de prestaties van het afgezonderd fonds waarin 
de gelden belegd werden.
Rendementen uit het verleden zijn geen waarborg noch een beperking 
voor de toekomst.

Rendement in 2013: 3,00 %
Rendement op 8 jaar2: 3,28 %



Contacteer mij meteen om uw contract Pensioen-
sparen te onderschrijven.
Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering Top Rendement 
gratis verkrijgbaar bij uw makelaar of op www.aginsurance.be voor 
de kenmerken, de voorwaarden en de kosten van dit product.

1 Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract, onder-
schreven na uw 55ste, wordt er een anticipatieve heffing (éénmalige 
eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening 
houdend met de andere wettelijke verplichtingen). Het kapitaal dat 
gevormd wordt door stortingen na deze heffing wordt niet meer belast.

2 Gemiddeld brutorendement behaald van 2006 t.e.m. 2013 door de  
contracten in het afgezonderd fonds “Top Life 99”.

3 Het globale brutorendement op de reserve op 31/12/2013 bedraagt 
3,00%. Het rendement houdt geen rekening met de kosten en houdt 
geen garantie, noch beperking in voor de toekomst. De rendements-
cijfers 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 2,00%.
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Uw makelaar

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
   
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen  


