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Home
Invest
Plan

fiscaal voordelig

Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen
We hebben allemaal een baksteen in
de maag. Logisch, want een eigen huis
blijft een uitstekende belegging. Iedereen
droomt dus van een eigen huis en er is
geen enkele reden waarom het bij plannen
zou moeten blijven. Als u uw toekomstige
hypothecaire lening nu voorbereidt, heeft
u meteen recht op een fiscaal voordeel.
Het geheim? Het Home Invest Plan, een
verzekeringsproduct naar Belgisch recht
(tak 21) van AG Insurance dat
BNP Paribas Fortis aanbiedt.
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Financier

nu al uw Schuldsaldoverzekering
Met het Home Invest Plan plant u nu
al de financiering van uw toekomstige
Schuldsaldoverzekering. U kiest zelf
hoeveel en hoe vaak u hierin belegt.

Stortingen kunnen al
vanaf 30 euro per maand
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Home Invest Plan
fiscaal voordelig

Bovendien heeft u nu al recht op
een fiscaal voordeel. Afhankelijk van
uw persoonlijke situatie krijgt u voor
de gestorte premies een belasting
vermindering van 30%. En als u ook
de gemeentebelastingen meetelt,
loopt die winst nog hoger op. Ook uw
echtgeno(o)t(e) of wettelijk samen
wonende partner kan een
Home Invest Plan afsluiten.
Zo heeft u allebei recht op dit
mooie belastingvoordeel.

Een hele zorg minder!
Op het gespaarde kapitaal kan een
bescheiden belasting verschuldigd
zijn.
Met het Home Invest Plan voorziet u
nu al in de (gedeeltelijke) financiering
van uw Schuldsaldoverzekering.

Een mooi
belastingvoordeel
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Zo werkt

het Home Invest
Plan

Dankzij het Home Invest Plan finan
ciert u op een fiscaal voordelige
manier uw toekomstige Schuldsaldo
verzekering. Een contract loopt over
minstens tien jaar. Dankzij de gega
randeerde interest1 weet u bij elke
storting hoeveel kapitaal u op de
vervaldag mag verwachten. De gega
randeerde rente bedraagt 1,00% (op
01/07/2016).
Het kapitaal ‘leven’ op de vervaldag
bestaat uit de som van alle premies
en de vaste rente daarop.

Het is op elk ogenblik mogelijk om uw
Home Invest Plan bij onze bank om
te zetten naar een Schuldsaldover
zekering. De afgesproken vervaldag
is daarbij van geen tel. Overblijvend
kapitaal dat u niet nodig heeft voor
uw Schuldsaldoverzekering blijft
gewoon in uw Home Invest Plan. Dit
kapitaal kunt u laten staan tot het
contract afloopt of u kunt het afkopen.
In dit laatste geval bent u
wel afkoopkosten en belas
tingen verschuldigd.
Leg de basis voor

De rentevoet op het ogenblik dat de premie betaald wordt, blijft gegarandeerd
voor de resterende looptijd van het contract en wordt toegepast op de nettopremie
(premie zonder taksen en instapkosten). Voor toekomstige premies zal de rente
voet gelden die op het ogenblik van de storting van kracht is.
1
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uw Schuldsaldo
verzekering
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Nu al
fiscaal
voordelig

Bent u met twee? Dan kunt u voor het inkomstenjaar 2016

Uw woonplannen
voor morgen
De storting geeft
recht op een fiscaal
voordeel

8 Sparen

Het Home Invest Plan valt onder
het fiscaal stelsel van het langeter
mijnsparen. Voor elke storting heeft
u recht op een fiscaal voordeel onder
de vorm van een belastingverminde
ring. Het maximumbedrag dat u kunt
inbrengen voor uw inkomsten van 2016
kan, afhankelijk van uw beroepsinkom
sten en persoonlijke belastingsituatie,
oplopen tot 2.260 euro.

tot 4.520 euro aangeven!

Betaal nu al minder
belastingen.

Elke belastingplichtige heeft recht op
dit fiscaal voordeel binnen de grenzen
van zijn belastingsituatie, zijn fiscale
ruimte en de wettelijke voorwaarden.
Als ook uw partner een Home
Invest Plan afsluit, kunt u samen tot
maximaal 4.520 euro aangeven. Voor
de betaalde premies heeft u dan recht
op een belastingvermindering van
30%. Voor het inkomstenjaar 2016
komt dat neer op een fiscaal voordeel
tot 678 euro per persoon. En dit
voorbeeld houdt zelfs geen rekening
met de lagere gemeentebelastingen.
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Fiscaal voordelig
nu én later

Maar dat is niet alles. Op het ogenblik
dat u een contract voor een woon
krediet afsluit, is de premie voor uw
Schuldsaldoverzekering al volledig of
gedeeltelijk betaald.

Uw toekomst verdient nu al aandacht!
Let er wel op dat uw belegging in een
Home Invest Plan belast wordt op uw
60ste verjaardag, of als u het contract
na uw 55ste verjaardag hebt afgesloten
na het tiende contractjaar. Er wordt
dan (rekening houdend met de andere
wettelijke verplichtingen) een eenmalige
anticipatieve taks van 10% afgehouden
van het opgebouwde pensioenkapitaal.
Dat betekent ook dat u geen belastingen
betaalt op stortingen die u na uw zestig
ste verjaardag doet1. Het is mogelijk om
het kapitaal vroeger op te vragen, maar
dan verliest u het voordelige tarief en
moet u 33% belastingen (en bijkomende
gemeentebelastingen) betalen.

Ook voor feitelijk samenwonenden en alleenstaanden
Uiteraard hebben ook feitelijk samenwonenden
en alleenstaanden recht op het fiscaal voor
deel voor langetermijnsparen als ze een Home
Invest Plan-contract afsluiten. U moet er dan
wel op letten dat u een van uw ouders of kin
deren, of een andere verwante tot de 2de graad,
aanduidt als begunstigde bij overlijden.

Gaat u na uw 55ste verjaardag een contract aan, dan betaalt u enkel de
eerste 10 jaar belastingen op uw stortingen.

1
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Praktisch
uw verzekering
omzetten

Een soepele oplossing
Het is altijd mogelijk om uw Home
Invest Plan-contract bij BNP Paribas
Fortis kosteloos om te zetten in
een Schuldsaldoverzekering van
AG Insurance. Met het kapitaal van
uw Home Invest Plan betaalt u
dan een eenmalige premie voor de
Schuldsaldoverzekering.
Als u sneller dan voorzien een woon
lening afsluit, heeft u misschien nog
niet voldoende kapitaal in uw Home
Invest Plan om de volledige premie
te betalen. In dat geval kunt u een
bijkomende Schuldsaldoverzekering
afsluiten.
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Home Invest Plan
Praktisch
x verzekering omzetten
uw

Het Home Invest Plan
van Joke en David.
Duidelijke
cijfers

David (26 jaar) en zijn echtgenote
Joke (24 jaar) willen binnen enkele
jaren een eigen huis kopen. Ze
denken daarvoor zo’n 100.000 euro
te moeten lenen. Binnen drie jaar
zouden de werken starten.
Zij nemen elk een Home Invest Plan
om de Schuldsaldoverzekering van
hun toekomstige woonkrediet te finan
cieren. De Schuldsaldoverzekering zal
het woonkrediet van 100.000 euro aan
2,90% tijdens de volledige looptijd van
20 jaar waarborgen. Wat zijn dan de
spaarinspanningen van David en Joke
gedurende deze drie jaar?
|| David spaart maandelijks 39,08 euro
(incl. taksen en kosten);
|| Joke spaart maandelijks: 36,70 euro
(incl. taksen en kosten).

Joke en David doen met hun Home
Invest Plan aan langetermijnsparen.
Daardoor hebben ze ook nog recht
op een fiscaal voordeel van 30%
op de gestorte premies. Dankzij dit
fiscaal voordeel ziet de maandelijkse
spaarinspanning1 er als volgt uit:
|| David : 27,36 euro
|| Joke : 25,69 euro.
Dit uitgerekende voorbeeld is louter
ter illustratie en is niet bindend voor
de klant, noch voor BNP Paribas For
tis en/of AG Insurance. De vermelde
premies houden rekening met de taks
op de premies (2%), met de risico
premie, een rentevoet van 1,00%, het
BMI van David (23,15) en Joke (22,49)
en de instapkosten van Home Invest
Plan (5%). Dit is een fictief voorbeeld,
gebaseerd op de voorwaarden die
golden op 1 juli 2016.

Dankzij Home Invest Plan valt
de reële inspanning van Joke
en David heel wat lager uit!
1
Dit percentage houdt geen rekening met de gemeentelijke opcentie
men. Bovendien moet u rekening houden met uw persoonlijke fiscale
situatie, uw professionele inkomsten en het feit dat u het fiscaal voor
deel geniet in het jaar dat volgt op het jaar van de stortingen.
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4%, 3% en 2%. Tijdens het laatste en
voorlaatste jaar van het contract zijn er
geen instapkosten verschuldigd.
|| Uitstapkosten: op de einddatum,
bij overlijden van de verzekerde en bij
omzetting naar schuldsaldoverzekering
zijn er geen uitstapkosten verschuldigd.
|| Het contract kan vanaf de 60ste
verjaardag van de verzekerde zonder
kosten afgekocht worden.
|| Eerder afkopen kan mits betaling van
een afkoopsom. Deze vergoeding bedraagt
5% van de theoretische afkoopwaarde
van het contract. Maar tijdens het 5de,
4de, 3de, 2de en laatste jaar voor de
einddatum van het contract daalt de
afkoopsom tot 4%, 3%, 2%, 1% of 0%.
|| Premiestorting: de betalingen van de
premie zijn vrij. Periodieke premies zijn
mogelijk vanaf 30 euro per maand of
360 euro per jaar. Bijkomende premies
zijn mogelijk vanaf 100 euro. De betaling
van de premie is zonder verplichtingen
en kan op elk moment worden stopgezet.
|| U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks
krijgt u een volledig overzicht van uw
contract met onder meer de vermelding
van de eventueel toegekende winstdeling.
Via PC banking kunt u steeds de actuele
staat van uw contract raadplegen.

Heldere
informatie

|| Taks

op de premies: 2%.
van het contract: het
contract heeft een minimale looptijd
van 10 jaar, maar het kan op elke
moment gratis omgezet worden
naar een Schuldsaldoverzekering.
Het contract komt op vervaldag
op de 65e verjaardag van de
verzekeringsnemer (op voorwaarde dat
het bedrag nog niet werd omgezet in een
Schuldsaldoverzekering).
|| Instapkosten: maximaal 5% op de
betaalde premies. De instapkosten
dalen tijdens de vijf laatste jaren van
het contract: voor het 5de, 4de en 3de
jaar voor de einddatum van het contract
bedragen de instapkosten respectievelijk
|| Vervaldag
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Risico’s

Het Home Invest Plan wordt
gewaarborgd door het Garantiefonds
op basis van de beschermingsregeling
die geldt voor tak 21-producten. Deze
treedt in werking indien AG Insurance in
gebreke is gebleven en bedraagt momen
teel 100.000 euro per verzekeringsnemer
en per verzekeringsmaatschappij. Voor
het eventueel surplus wordt het risico
gedragen door de verzekeringsnemer.
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Alles
weten

De ideale voorbereiding
van een eigen woning.

Een goede keuze begint voor
BNP Paribas Fortis bij heldere en
duidelijke informatie:
|| raadpleeg de Algemene
voorwaarden van Home Invest Plan.
Een exemplaar daarvan vindt u in elk
kantoor van BNP Paribas Fortis en op
www.bnpparibasfortis.be,
|| in het BNP Paribas Fortis-kantoor
van uw keuze staan onze specialisten
klaar om u meer uitleg te geven en
een vrijblijvende offerte op te maken,
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|| bel

ons op 02 433 41 34
(van maandag tot vrijdag van 7 tot 22
uur en zaterdag van 9 tot 17 uur) voor
een simulatie op maat.
Uw Home Invest Plan onderschrijven?
Voor uw Home Invest Plan hoeft u
slechts één keer langs te gaan in een
BNP Paribas Fortis-kantoor in uw
buurt. Uw Home Invest Plan opvolgen
en bijkomende stortingen doet u een
voudigweg via PC banking.
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 41 34
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

Internet

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

Home Invest Plan is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance, verdeeld
door BNP Paribas Fortis.

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,
Deze brochure werd gedrukt
kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman
op 100% gerecycleerd
van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te
papier met het
B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via
Europees Ecolabel
e-mail: info@ombudsman.as

V.U.: Ann Moenaert,
BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3,
1000 Brussel
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