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Individuele spaarverzekering
van AG Insurance
(tak 21)
8 jaar en 1 dag
100% bescherming
van de nettopremie
Garantie

Gewaarborgde
periodieke rente
Rendement

FIX & INCOME PLAN is een spaarverzekering (tak 21) die u op regelmatige basis
een vast inkomen uitkeert met behoud van de netto geïnvesteerde premie
(exclusief taks en instapkosten).
In een notendop:
✔ 100% gewaarborgde netto geïnvesteerde premie op de einddatum of bij
overlijden,
✔ een vaste periodieke rente,
✔ betrouwbaar en eenvoudig,
✔ vaste looptijd,
✔ gewaarborgd rendement.

Gunstig fiscaal regime
Fiscaliteit

U beschikt enerzijds over een relatief belangrijk kapitaal dat u absoluut wilt vrijwaren en
anderzijds wenst u dat het u een regelmatig inkomen bezorgt. U wilt dus een veilige
spaarformule, die geen ruimte laat voor onzekerheden. Dan beantwoordt FIX & INCOME PLAN aan
uw verwachtingen.
FIX & INCOME PLAN is een individuele levensverzekering van AG Insurance, die samengesteld is
uit twee afzonderlijke luiken.

Luik ”FIX”
Dit luik garandeert de terugbetaling van
100% van uw startkapitaal (dit is de belegde nettopremie, dus exclusief taksen en
instapkosten).
Het kapitaal wordt terugbetaald:
• aan de begunstigde bij leven als het
contract afloopt,
• aan de verzekerde bij overlijden indien de
verzekerde voor de einddatum van het
contract overlijdt.

Luik ”INCOME”
Dit luik verzekert de uitkering van een vaste
periodieke rente aan de begunstigde die u
aangeduid hebt (uzelf of eender welke
andere door u vrij te kiezen persoon).
Deze rente kan maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks uitgekeerd worden.
Het bedrag is gewaarborgd en wordt
bepaald op basis van het kapitaal dat u
belegt in het FIX & INCOME PLAN en van de
rentevoet die op dat ogenblik van kracht is.
U kent dus van bij de start de periodiciteit
en het bedrag van de toegekende rente.

FIX & INCOME PLAN is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – 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.
Een beschrijving van de kenmerken van het FIX & INCOME PLAN vindt u in de "Algemene voorwaarden". Voor een gratis exemplaar
daarvan kunt u terecht in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.
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 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, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.
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FIX & INCOME PLAN in een oogopslag

Beschrijving

FIX & INCOME PLAN is een individuele levensverzekering (tak 21) van
AG Insurance, buiten fiscaliteit. Zij is samengesteld uit twee luiken:
• een luik FIX dat de geïnvesteerde nettopremie waarborgt
(exclusief taks en instapkosten);
• een luik INCOME dat een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse rente verzekert.
Deze verzekering richt zich tot investeerders die hun geld in alle
veiligheid wensen te investeren en die hieruit een regelmatige
rente wensen te ontvangen en tevens het geïnvesteerde bedrag
(premie excl. taks en kosten) willen vrijwaren. Dit product is
onderworpen aan het Belgisch Recht.

Betrokken partijen
• Verzekeringsnemer FIX = verzekeringsnemer INCOME.
• Verzekerde FIX = verzekerde INCOME.
• Begunstigde van het luik FIX:
- bij leven = de verzekeringnemer;
- in geval van overlijden = vrij aangeduid door de
verzekeringnemer.
• Begunstigde van de periodieke rente = de verzekerde.
Gedurende de looptijd van het contract kan de begunstigde
gewijzigd worden.

Voor elke gestorte nettopremie geldt het tarief dat van toepassing is op het moment van de storting en dat blijft gewaarborgd
gedurende de volledige looptijd van het contract.
Gewaarborgde rentevoet: 0,75% op de netto-geïnvesteerde premie, rentevoet van toepassing op 01.04.2016.
Rendement

Geen winstdeling.
Waarborg bij leven
• Luik FIX: uitbetaling van de nettopremie (exclusief taks en instapkosten) op einddatum aan de begunstigde bij leven.
• Luik INCOME: uitkering van een periodieke rente aan de begunstigde bij leven tijdens de looptijd van het contract, zolang de verzekerde in
leven is.

Garantie

Waarborg bij overlijden
• Luik FIX: bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract wordt het netto geïnvesteerde bedrag (exclusief taks
en instapkosten), verhoogd met de verlopen, maar nog niet uitbetaalde rente (berekend op dagbasis tot op de dag van overlijden),
uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden.
• Luik INCOME: geen waarborg bij overlijden.
Doorlopende inschrijving.
Minimale premie (taksen en kosten inbegrepen):
• 6.250 EUR voor een jaarlijkse rente;
• 25.000 EUR voor een maandelijkse of driemaandelijkse rente.

Inschrijving

Bijkomende stortingen zijn niet mogelijk.
8 jaar en 1 dag. In geval van overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

Looptijd

Afkoop
Het is mogelijk om:
• de volledige afkoop van beide luiken te vragen (een gedeeltelijke afkoop is evenwel niet mogelijk);
• de volledige afkoop van het luik FIX te vragen en het luik INCOME te laten verder bestaan (enkel het luik INCOME afkopen is niet mogelijk).
Instapkosten: 2,40% op de netto-geïnvesteerde premie.
Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

Kosten

Kosten bij afkoop
• 1% van de theoretische afkoopwaarde.
• 0,50% indien de afkoop gebeurt van de 12e t.e.m. de 7e maand inbegrepen vóór de einddatum van het contract.
• 0% indien de afkoop gebeurt in de loop van de laatste 6 maanden van het contract.
Een financiële correctie kan toegepast worden indien de afkoop gebeurt tijdens de eerste 8 jaar van het contract.
De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten.
Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor
tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro
per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is.
Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Risico

Fiscaliteit

•
•
•
•
•

FIX & INCOME PLAN is een spaarverzekering van 8 jaar en 1 dag, buiten fiscaliteit.
Op de netto gestorte premie betaalt u 2% verzekeringstaks.
Geen roerende voorhefﬁng op de einddatum of bij overlijden.
27% roerende voorhefﬁng bij een afkoop van het FIX-luik tijdens de eerste 8 jaar van de looptijd.
Op 3% van het netto gestorte bedrag in het INCOME-luik betaalt u jaarlijks 27% belasting, plus de gemeentebelasting.

Wilt u er meer over weten, een simulatie aanvragen of inschrijven?
Loop gerust binnen in een BNP Paribas Fortis-kantoor. Onze medewerkers bezorgen u graag alle informatie en een simulatie
op basis van uw persoonlijke situatie.
Meer info verkrijgt u
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis

telefonisch via het nummer 02 433 41 34
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