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Business Invest Plan is een
kapitalisatiecontract van
AG Insurance (tak 26)
8 jaar
Voorbehouden voor
vennootschappen,
vzw’s en andere
rechtspersonen
Gewaarborgde
rentevoet van 0,25%
(in voege op
01/11/2016).
Eventuele winstdeling
Roerende voorheffing
van 27%

Bij de keuze van een belegging voor uw vennootschap of vzw gaat u niet over één
nacht ijs. U wilt immers een veilige en rendabele belegging die aan uw verwachtingen
voldoet. Daarnaast wilt u ook, indien nodig, snel en eenvoudig een deel van uw
kapitaal kunnen vrijmaken. Kortom, u zoekt een passende belegging voor uw
vennootschap of vzw.
Dan is het Business invest Plan u werkelijk op het lijf geschreven.

Het BusIness Invest Plan is een kapitalisatiecontract van AG Insurance dat exclusief voor
vennootschappen en vzw’s bestemd is. Dit kapitalisatiecontract richt zich tot
rechtspersonen die geld wensen te beleggen op middellange termijn met het oog op het
behalen van een aantrekkelijk rendement.
Het BusIness Invest Plan combineert een vaste rentevoet met een mogelijk hoger rendement door een eventuele jaarlijkse winstdeling. De looptijd is 8 jaar.
Omdat het BusIness Invest Plan afgesloten wordt op naam van de vennootschap of vzw
is de continuïteit volledig gegarandeerd. Het overlijden van één van de vennoten, een
wijziging in de ledenstructuur van de vzw, een fusie of splitsing van de vennootschap, …
hebben allemaal geen gevolgen. Het BusIness Invest Plan loopt gewoon verder. Zo voorkomt u dat u op een ongunstig moment halsoverkop een nieuwe belegging moet zoeken.
Een jaarlijks overzicht vergemakkelijkt de opname in de boekhouding en de aangifte in
de vennootschapsbelasting of de berekening van de jaarlijkse patrimoniumtaks (taks tot
vergoeding van de successierechten op de bezittingen van vzw's).

De kenmerken van het BUSINESS INVEST PLAN in een notendop
• Een veilige investering met een vaste rentevoet.
• Mogelijk hoger rendement dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling. De toekomstige
winstdeling is niet gewaarborgd en kan schommelen afhankelijk van de economische
conjunctuur en de resultaten van AG Insurance.
• Premie, duur en minimumrendement worden op voorhand vastgelegd voor de volledige
looptijd.
• Niet afhankelijk van de levensduur van een natuurlijk persoon.
• Grote ﬂexibiliteit: ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve van het contract
op 31 december van het voorbije jaar (met een maximum van 100.000 EUR per jaar)
op te vragen zonder kosten, via een of meerdere afkopen (periodiek of gedeeltelijk).
Daarnaast is het mogelijk om nog meer kapitaal af te kopen, maar mits betaling van een
afkoopvergoeding van 250 EUR en een financiële correctie.
• Jaarlijks ontvangt u een duidelijk overzicht van de waarde van uw investering op
31 december.
• Het BusIness Invest Plan kan in pand gegeven worden als waarborg voor een krediet.
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Het Business Invest Plan vanuit fiscaal oogpunt
Rechtspersonen onderworpen
aan de vennootschapsbelasting
Bij de inschrijving

Geen premietaks van toepassing.

Geen premietaks van toepassing.

Tussentijds
Interesten en winstdeling

De vennootschap dient jaarlijks de interesten
en de verworven winstdeling op te nemen in
het resultaat van de vennootschap, waardoor
deze rente en winstdeling onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting.

Geen belasting tijdens de looptijd van het
Business Invest Plan.

Jaarlijkse taks van 0,17% tot
vergoeding van successierechten op de bezittingen
van vzw’s op 31 december

Niet van toepassing.

Van toepassing.

Op einddatum en bij afkoop

AG Insurance houdt bij de uitbetaling 27%
roerende voorheffing in op het gewaarborgde
rendement en de winstdeling. Het gaat om een
verrekenbare en eventuele terugbetaalbare
roerende voorheffing.
De uiteindelijke belasting volgt het percentage
van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan
de rechtspersonenbelasting houdt AG
Insurance bij de uitbetaling 27% roerende
voorheffing in op het gewaarborgde
rendement en de winstdeling. Dit is een
bevrijdende voorheffing.

Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele intrestaftrek.
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Het Business Invest Plan boekhoudkundig gezien
Vennootschappen

Vzw's

• De vennootschap dient het Business Invest Plan in de
boekhouding in zijn activa op te nemen. Het betreft dus
geen aftrekbare beroepskost (zoals bv. de premie voor een
groepsverzekering).

• Een vzw die onderworpen is aan een dubbele boekhouding
dient het Business Invest Plan in zijn activa op te nemen.
• Vzw’s die geen dubbele boekhouding voeren, moeten de
spaarreserve opnemen in een bijlage bij hun boekhouding.

• Bij de afsluiting van ieder boekjaar dient de waardering
van het Business Invest Plan aangepast te worden in de
boekhouding in functie van de interesten en verworven
winstdeling.

Wilt u hier meer over weten, een simulatie aanvragen of inschrijven?
Loop gerust binnen in uw BNP Paribas Fortis-kantoor. Onze medewerkers zullen u met plezier informeren en
u een simulatie bezorgen op basis van uw situatie. Geheel vrijblijvend, dat spreekt voor zich.
U kunt ook terecht op het nummer 02 433 43 31.
Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract (tak 26) naar Belgisch recht van AG Insurance nv, aangeboden door BNP
Paribas Fortis NV.
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A
bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.
Alvorens een beslissing te nemen, wordt elke belegger aangeraden om de algemene voorwaarden van het Business Invest Plan te
raadplegen. Deze zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis, en op www.bnpparibasfortis.be.
Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij
AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (Tel: 02/664.02.00 of via e-mail:
customercomplaints@aginsurance.be).
Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan
de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, of via e-mail: info@ombudsman.as
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BUSINESS INVEST PLAN in één oogopslag*
BusIness Invest Plan is een kapitalisatiecontract van tak 26.
Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht. Dit kapitalisatiecontract richt zich tot rechtspersonen die op middellange termijn
hun geld wensen te beleggen met het oog op het behalen van een rendement.
Beschrijving

Betrokken partijen
- De titularis is een vennootschap of een vzw.
- Er is geen verzekerde en dus geen begunstigde bij overlijden, noch bij leven.
Looptijd van 8 jaar.

Looptijd

Gedeeltelijke afkoop
Een vrije gedeeltelijke afkoop is mogelijk aan de volgende voorwaarden:
- minimaal 600 EUR (bruto) per afkoop;
- maximum: 85% van de totale reserve;
- er moet een minimumreserve overblijven van 600 EUR in het contract.
Periodieke afkopen
Er zijn periodieke afkopen mogelijk op vooraf vastgestelde data en aan de volgende voorwaarden:
- minimaal 600 EUR (bruto) per afkoop;
- maximum: bij de eerste periodieke afkoop mag de som van alle periodieke afkopen tot op de einddatum niet hoger zijn dan de actuele
reserve van het contract;
- periodiciteit: jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.
Volledige afkoop
De onderschrijver kan de volledige afkoop vragen.
Premie
- Enige premie van minimaal 15.000 EUR.
- Geen bijkomende stortingen mogelijk.

Inschrijving

Gewaarborgde rentevoet (rentevoet van toepassing op 1 november 2016): 0,25%. De rentevoet van toepassing op het contract is de rentevoet die van kracht is op het moment van de ontvangst van de premie en deze is gewaarborgd voor deze premie tot aan de vervaldag
van het contract.
Rendement

Winstdeling
De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar worden verhoogd met een winstdeling. Deze is niet gewaarborgd en kan schommelen afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance.
Instapkosten (in de premie inbegrepen)
- van 15.000 EUR tot 99.999,99 EUR: 3%.
- vanaf 100.000 EUR: 2,75%.

Kosten

Uitstapkosten
Geen uitstapkosten op de einddatum.
Afkoopvergoedingen
De afkoopvergoeding bedraagt 250 EUR, naast een mogelijke financiële correctie.
Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve, op 31 december van het voorbije jaar, (met een maximum van 100.000 EUR per
jaar) op te vragen zonder kosten, via een of meerdere afkopen (periodiek of gedeeltelijk).
Geen taks op de premie en de winstdeling.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing:
- Bij afkoop: 27% op de gegarandeerde interesten en de reeds toegekende winstdelingen.
- Op einddatum: 27% op de gegarandeerde interesten en winstdelingen.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belastingplichtige en kan in de toekomst wijzigen.
Een jaarlijks overzicht vergemakkelijkt de opname in de boekhouding en de aangifte in de vennootschapsbelasting
of de berekening van de jaarlijkse patrimoniumtaks (taks tot vergoeding van de successierechten op de bezittingen van vzw's).
Niet afhankelijk van het leven van een natuurlijke persoon. Het BusIness Invest Plan wordt onderschreven door een vennootschap en
behoort dus toe aan het vermogen van deze vennootschap. De eventuele vereffening van deze vennootschap heeft dus tot gevolg dat
een totale afkoop van het BusIness Invest Plan moet worden doorgevoerd, met de bijhorende afkoopvergoeding en eventuele financiële
correctie.

Risico

Bij faillissement van AG Insurance loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag.

* Informatie voor de titularis volgens de voorwaarden en de wetgeving van kracht op 1 november 2016.
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