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Spaarverzekering
van AG Insurance
(tak 21)
8 jaar en 1 maand
100% bescherming
van de nettopremie
Gewaarborgde
rentevoet op elke
storting + eventuele
winstdeelneming
Geen roerende
voorhefﬁng na 8 jaar

FREE INVEST PLAN is een ideale spaarformule voor u als u volgende eisen aan een
belegging stelt:
✔ veiligheid;
✔ een gewaarborgd minimumrendement, dat bovendien elk jaar verhoogd kan
worden met een winstdeelneming.

Dubbele garantie
FREE INVEST PLAN (FIP) is een flexibele levensverzekering met een looptijd van 8 jaar en 1 maand.
Ze pakt uit met een dubbele garantie.
1. Zekerheid: uw belegde nettopremie (dus vóór kosten en taks) is voor 100% gewaarborgd.
2. Rendement: de rentevoet van toepassing op het moment van de storting is gewaarborgd.
Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw eindkapitaal op het einde van de gewaarborgde periode minimaal bedraagt. En er is meer. Dit rendement kan elk jaar worden
verhoogd met een winstdeelneming, afhankelijk van de economische toestand en de
resultaten van AG Insurance.
• Dalen de rentevoeten? De rentevoeten die gelden voor de eerdere stortingen blijven van
toepassing.
• Stijgen de rentevoeten? Dan is het mogelijk dat u daar op termijn van proﬁteert via de
winstdeelnemingen.

Kenmerken van het FREE INVEST PLAN
✔ U spaart altijd op uw eigen ritme: u kiest vrij voor een eenmalige storting of voor
periodieke stortingen. Bijkomende stortingen blijven trouwens op elk moment mogelijk.

✔ U kunt uw kapitaal opvragen: u kunt het altijd geheel of gedeeltelijk afkopen. Er zijn zelfs

✔

✔

✔
✔

geen afkoopkosten als de opvragingen minder dan 10% van de totale reserve bedragen.
Alle details over de kosten vindt u op de laatste pagina in de rubriek “Kosten”.
U geniet een voordelige fiscale behandeling. De duur van uw contract is 8 jaar en 1 maand.
Volgens de huidige ﬁscale wetgeving is dan geen roerende voorhefﬁng meer verschuldigd.
Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de 8 jaar na de begindatum van het contract
is er wel roerende voorhefﬁng verschuldigd. Deze wetgeving kan uiteraard wijzigen.
U beschikt over een goed instrument voor successieplanning. Dankzij de begunstigingsclausule bepaalt u naar wie het toekomstige kapitaal gaat op de vervaldag of bij een eerder
overlijden tijdens de looptijd van het contract. Die begunstiging kunt u uiteraard op elk
moment vrij wijzigen voor zover de begunstigde deze nog niet heeft aanvaard.
Op die manier behoudt u altijd de controle. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.
U krijgt elk jaar een overzicht van uw FREE INVEST PLAN. Met PC banking, volgt u uw FREE
INVEST PLAN op wanneer u maar wilt.
Goed om te weten: dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds voor ﬁnanciële
diensten 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 maximaal
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.

FREE INVEST 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, 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.
Raadpleeg de “Financiële infoﬁche Levensverzekering“ en de algemene voorwaarden met alle kenmerken en kosten van FREE INVEST PLAN. Deze zijn gratis beschikbaar in
elk kantoor van BNP Paribas Fortis of op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen.

FREE INVEST PLAN in een oogopslag
FREE INVEST PLAN is een levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv, buiten ﬁscaliteit.
Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering richt zicht tot spaarders die in alle veiligheid op middellange termijn hun geld wensen te beleggen met het oog op het behalen van een aantrekkelijk rendement.
Beschrijving

Doorlopende inschrijving.

Inschrijving

Minimale premie
- Enige premie: minimaal 2.500 EUR (kosten en taks inbegrepen).
- Periodieke premies (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks): minimaal 30 EUR (kosten en taks inbegrepen) per maand.
- Bijkomende stortingen zijn op elk ogenblik mogelijk (minimaal 30 EUR – kosten en taks inbegrepen).

8 jaar en 1 maand.

Looptijd

Gewaarborgde rentevoet: 0,25% op de belegde nettopremie (rentevoet van toepassing op 1 november 2016).
Elke gestorte premie geniet tot het einde van het contract het tarief van toepassing op het moment van de storting.

Rendement

Winstdeelneming
De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar nog worden verhoogd met een winstdeelneming. Die is niet gewaarborgd en varieert mee met
de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance nv.

Instapkosten (inbegrepen in de nettopremie)
- 3% als het totaal van de gestorte premies ≥ 25.000 EUR bedraagt.
- 3,50% als het totaal van de gestorte premies < 25.000 EUR bedraagt.
Kosten

Geen uitstapkosten bij overlijden of op de vervaldag van het contract.
Kosten bij afkoop
- 0% voor een gedeeltelijke afkoop kleiner dan 10 % van de opgebouwde reserve op 31 december van het voorbije jaar en met een maximum van 50.000 EUR per jaar.
- 1% in alle andere gevallen met uitzondering van het laatste jaar van het contract.
- Bij een afkoop binnen de 8 jaar kan een ﬁnanciële correctie worden toegepast.

Taks op levensverzekeringen: 2% (verzekeringsnemer = fysiek persoon).
Geen roerende voorheffing na 8 jaar (voorwaarde: verzekeringsnemer = fysiek persoon). Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen
de 8 jaar volgend op de sluiting is er wel roerende voorhefﬁng verschuldigd.
Fiscaliteit

Elk jaar krijgt de verzekeringnemer een gedetailleerd overzicht van zijn FREE INVEST PLAN.
FREE INVEST PLAN is bovendien op elk moment te raadplegen via Easy Banking Web.
Info

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht in uw BNP Paribas Fortis-kantoor.
Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv,
Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel (per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).
Indien de door BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de
Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Wilt u hier meer over weten, een simulatie aanvragen of inschrijven?
Ga beslist langs in een BNP Paribas Fortis-kantoor. Onze medewerkers bezorgen u graag alle informatie en een
simulatie op basis van uw persoonlijke situatie. Uiteraard zonder verplichtingen, dat spreekt.
Meer info:
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis
bij het Easy banking center op het nr. 02 433 41 34
via Easy Banking Web en op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen.
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