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Beleggingsverzekering
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(tak 21 en tak 23)
Minstens 8 jaar en
1 dag
Kapitaalwaarborg
bepaald door
de verzekeringsnemer
Rendement gekoppeld
aan een of meerdere
beleggingsfondsen
Taks van 2% op de
gestorte premies
Geen roerende
voorheffing op de
einddatum

U beschikt over een vrij groot kapitaal dat u de volgende jaren niet echt nodig hebt
en dus wilt u het laten renderen... Maar waarin dit geld beleggen?
Opteert u voor veiligheid of eerder voor rendement of twijfelt u nog?
Dan is er goed nieuws: met TARGET INVEST PLAN hoeft u niet langer te kiezen.
TargeT InvesT Plan koppelt op perfecte wijze de bescherming die u zoekt aan het potentieel
rendement dat u verwacht. Een deel van uw kapitaal wordt belegd in een formule met vast
rendement. De rest wordt belegd in een aan beleggingsfondsen verbonden formule.
Zo worden de voordelen van beide formules verenigd.
Bij het sluiten van uw TargeT InvesT Plan bepaalt u:
• uw beleggingshorizon;
• het percentage van uw belegging dat u aan het einde van deze beleggingshorizon
gegarandeerd wilt ontvangen.
Op grond van deze twee criteria wordt uw belegging automatisch opgesplitst in twee luiken
die elkaar aanvullen: een luik Kapitaalsopbouw en een luik Kapitaal Plus.

Het luik Kapitaalsopbouw: veiligheid voor alles
U brengt een deel van uw kapitaal onder in het
luik Kapitaalsopbouw. Zo bent u zeker dat u op de
einddatum van dit luik het belegde startkapitaal
volledig of gedeeltelijk terugkrijgt. U bepaalt op het
ogenblik dat u het contract afsluit zelf welk percentage hieronder valt.
De kapitaalsgarantie op de einddatum kan, binnen
bepaalde grenzen, gelden voor:
• 100% van uw aanvankelijke netto belegging (zonder kosten, belastingen en risicopremie),
• een deel van uw aanvankelijke netto belegging
(vb. 90%). Zo houdt u een groter deel over dat u
kunt gebruiken om hogere rendementen na te
streven (via het luik Kapitaal Plus).

Goed om te weten
Het luik Kapitaalsopbouw 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 blijft
en bedraagt momenteel 100.000 euro
per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel
surplus wordt het risico gedragen door
de verzekeringsnemer.

Bovenop het gewaarborgde kapitaal worden nog eventuele jaarlijkse winstdelingen uitgekeerd.
Deze zijn niet gegarandeerd en kunnen schommelen naargelang de economische conjunctuur en
de resultaten van AG Insurance.

Het luik Kapitaal Plus voor een potentieel hoger rendement
Het resterende deel van uw kapitaal dat niet in
Kapitaalsopbouw belegd is, kunt u gebruiken om een
hoger rendement na te streven via een of meerdere
beleggingsfondsen (zie p. 2). Het rendement van dit
luik is niet gegarandeerd en hangt af van de evolutie
van de ﬁnanciële markten (aandelen en/of obligaties).
Dit tweede luik dient dus voor:
• de opbouw van extra kapitaal, of
• voor het plannen van regelmatige opvragingen.

Goed om te weten
Het TargeT InvesT Plan is een levensverzekeringsproduct dat, via het luik
Kapitaal Plus, deels gelinkt is aan beleggingsfondsen (tak 23). Potentiële beleggers worden verzocht om rekening
te houden met alle risico’s op pagina 3
en met de risico’s van elk onderliggend
beleggingsfonds.
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Een gepersonaliseerd beleggingsplan
TargeT InvesT Plan is een beleggingsverzekering op middellange of lange termijn, zonder fiscaal doel. Een ideale oplossing voor al
wie zijn kapitaal wil laten renderen in functie van de gewenste bescherming en reeds alle fiscale voordelen van het pensioensparen
en het langetermijnsparen benut.
En vermits elke belegger uniek is door zijn doelstellingen, ambities, risicoperceptie en beleggingshorizon, is ook elk TARGET INVEST
PLAN uniek!

U bepaalt zelf:
• Het bedrag dat u belegt: vanaf 2.500 EUR.
• Uw beleggingshorizon: ofwel gaat u voor een looptijd van 8 jaar en 1 dag, ofwel bepaalt u zelf hoe lang uw
TargeT InvesT Plan loopt (met een minimum van 9 en een maximum van 15 jaar).
Vanaf minimum 8 jaar en 1 dag is deze horizon op middellange/lange termijn niet alleen ﬁscaal interessant maar
verhoogt ze ook de kans om potentieel hoge rendementen op een belegging in aandelen en obligaties te behalen.
• Het percentage van uw belegging dat u op het einde van het luik Kapitaalsopbouw zeker wilt terugkrijgen. Hoe kleiner dit
percentage is, hoe meer u uiteraard kunt beleggen in het luik Kapitaal Plus, waardoor uw kansen op een potentieel hoog
rendement op de eindvervaldag toenemen.
• De fondsen van Kapitaal Plus die voor extra rendement kunnen zorgen.
Fonds

Samenstelling van de portefeuille

ag lIFe Cash Euro

100% liquiditeiten in euro

ag lIFe Bonds Euro

100% obligaties uit de Eurozone

ag lIFe Bonds World

100% obligaties wereldwijd

ag lIFe Alternative Investments

Performante selectie van “hedge funds“

ag lIFe Stability
ag lIFe Balanced

75% obligaties wereldwijd
25% aandelen wereldwijd
50% obligaties wereldwijd
50% aandelen wereldwijd
60% aandelen wereldwijd

ag lIFe Premium

20% obligaties wereldwijd
10% alternatieve beleggingen
10% Europees vastgoed

ag lIFe Growth
ag lIFe Equities World
ag lIFe Climate Change

25% obligaties wereldwijd
75% aandelen wereldwijd
100% aandelen wereldwijd
Minimum 75% aandelen wereldwijd
Maximum 25% alternatieve beleggingen en/of grondstoffen

ag lIFe Equities Euro

100% aandelen uit de eurozone

ag lIFe Real Estate

100% vastgoed in Europa
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Belangrijkste risico’s van de
beleggingsfondsen
✔ Risico op waardeschommelingen van de
Volatiliteit
eenheid (marktrisico): de waarde van een
De volatiliteit meet de
eenheid hangt af van de evolutie van de
schommelingen van financiwaarde van de onderliggende activa en
ele activa doorheen de tijd.
van de volatiliteit op de markt. De verzeke- Een hogere volatiliteit beteringsnemer draagt altijd het volledige
kent dus een hoger statisfinanciële risico. Dat betekent dat bij optisch risico op waardeschomvraging of liquidatie van het contract de
melingen van de activa.
waarde van een eenheid hoger of lager kan
liggen dan op het ogenblik dat de premie betaald werd. De belegger moet er
dus rekening mee houden dat de kans bestaat dat hij het belegde bedrag niet
volledig terugkrijgt.
✔ Liquiditeitsrisico: in uitzonderlijke omstandigheden kan de verkoop van de
eenheden van het fonds vertraagd of uitgesteld worden.
✔ Risico’s betreffende het beheer van het fonds: fondsen worden aan uiteenlopende risico’s blootgesteld die afhangen van de doelstellingen en het
beleggingsbeleid van deze fondsen en van de onderliggende fondsen. Om de
beleggingsdoelstellingen te behalen, kunnen de beheerders van de fondsen,
op basis van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het fonds,
in verschillende verhoudingen beleggen in diverse activaklassen. Aangezien
het rendement niet gegarandeerd is, bestaat er altijd een risico dat de belegging niet het verhoopte resultaat oplevert, en dit ondanks de expertise van de
fondsbeheerders.
Faillissement van de verzekeraar: de activa van de fondsen die gelinkt zijn aan
het levensverzekeringscontract dat de verzekeringsnemer afsluit, worden los van
de activa van de verzekeraar beheerd. In het geval de verzekeraar failliet zou
gaan, blijven deze activa in de eerste plaats voorbehouden voor het naleven van
de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Voor welke belegger
TargeT InvesT Plan is ontworpen als een spaar- en beleggingsformule voor beleggers met een conservatief tot agressief proﬁel,
afhankelijk van de keuze van het/de onderliggend(e) fonds(en).
Om de verzekeringsnemer te helpen bij het bepalen van zijn beleggingsstrategie, bepaalt de verzekeraar een risicoklasse voor elk
beleggingsfonds. De indeling is gebaseerd op de volatiliteit van de activa van het fonds en wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot
7 (waarbij 7 staat voor het hoogste risico). De risicoklassen kunnen wijzigen doorheen de tijd en worden minstens eenmaal per jaar
berekend.
De verzekeringsmaatschappij garandeert het rendement van deze fondsen niet. De waarde schommelt in functie van de evolutie op
de financiële markten. De verzekeringsnemer draagt het volledige financiële risico. Het Beheerreglement en de Flash Invest van elk
fonds zijn in alle BNP Paribas Fortis-kantoren gratis beschikbaar. De waarde van de eenheden van de fondsen uit het luik Kapitaal
Plus vindt u op www.aginsurance.be en in de ﬁnanciële pers.
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Met Target Invest Plan beheert u actief uw belegging
Het Target Invest Plan werd ontworpen als een soepele en doeltreffende beleggingsformule.

• Nieuw geld te beleggen?  
Op elk moment zijn bijkomende stortingen mogelijk.
U kunt naar wens beleggen in het luik van uw keuze: Kapitaalsopbouw om het op de eindvervaldag gewaarborgde
kapitaal te verhogen of Kapitaal Plus om uw bijkomende
kapitaal nog te vergroten. U kunt eventuele nieuwe stortingen
ook over beide formules verdelen.

• Dringend geld nodig?  
U kunt steeds uw Target Invest Plan deels of volledig terugkopen mits betaling van kosten (degressief naarmate de jaren
verstrijken: zie details in de rubriek ‘Kosten’ op p. 6). Ook hier
bestaan verschillende mogelijkheden in geval van gedeeltelijke terugbetaling.

• Zin om uw strategie te wijzigen of
om uw plan te herzien?
U kiest een of meerdere fondsen van het luik Kapitaal Plus
waarin u wenst te beleggen, uiteraard op grond van uw
beleggingstemperament en uw ambities voor het eindrendement. Het Target Invest Plan is soepel en laat u toe om tot
tweemaal per jaar van het ene naar het andere fonds over
te stappen. Zonder kosten of roerende voorheffing! Zo kunt
u een aangepaste strategie voeren die rekening houdt met
de vooruitzichten van de financiële markten of de resterende
looptijd van het plan.
Target Invest Plan biedt u ook de mogelijkheid om de
gerealiseerde winsten in het luik Kapitaal Plus veilig
te stellen door een deel van dat kapitaal naar het luik
Kapitaalsopbouw over te hevelen. Ook de omgekeerde
beweging is mogelijk.
Via deze overdracht kunt u bijvoorbeeld de oorspronkelijke
verdeling van uw kapitaal aanpassen indien u beslist om een
hoger rendement na te streven. Opgelet: in sommige gevallen
kan tijdens zo‘n overdracht van het luik Kapitaalsopbouw wel
roerende voorheffing geïnd worden.

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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TARGET INVEST PLAN in één oogopslag
TargeT InvesT Plan is een levensverzekeringsproduct van AG Insurance dat bestaat uit een combinatie van twee luiken:
• Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21)
• Kapitaal Plus met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beschrijving

Betrokken partijen
• Verzekerde = de verzekeringsnemer.
• Begunstigde bij leven van de verzekerde = vrije keuze (niet van toepassing voor het luik Kapitaal Plus).
• Begunstigde in geval van overlijden van de verzekerde = vrije keuze.
• Verzekeraar = AG Insurance.
Instappremie: minimum 2.500 EUR.
Bijkomende premies: minimum 1.500 EUR.

Luik Kapitaalsopbouw
(tak 21)

Luik Kapitaal Plus
(tak 23)

Keuze tussen:
• een looptijd van 8 jaar en 1 dag;
• een looptijd van minimaal 9 jaar en maximaal 15 jaar.

• Onbepaald.
• Beleggingshorizon: eindvervaldag van het luik
Kapitaalsopbouw.

Waarborgen bij leven
• Met elke gestorte premie stemt een gewaarborgd kapitaal op de
eindvervaldag overeen.
• Elke premie die in dit luik gestort wordt, garandeert een deel van het
kapitaal op de vervaldag. De som van al deze delen, mits afhouding
van eventuele terugkopen, vormt het kapitaal dat op de eindvervaldag uitbetaald wordt als de verzekerde persoon op dat ogenblik nog
leeft.
• Dit totale kapitaal kan verhoogd worden met de winstdelingen.

• De reserve is gelijk aan het aantal eenheden waarop per
fonds werd ingeschreven, vermenigvuldigd met de waarde
van de eenheid.
• Dat bedrag wordt uitgekeerd via
- een gedeeltelijke of volledige afkoop,
- periodieke opvragingen,
- een externe overdracht naar het luik Kapitaalsopbouw

Looptijd

Garantie

Waarborgen in geval van overlijden
• 101% van de reserve van de overeenkomst Kapitaalsopbouw (met
inbegrip van de winstdelingen).
• Kapitaalwaarborg op de eindvervaldag: op elke netto premie wordt het
op het moment van de storting geldende tarief toegepast. Dit tarief is
gegarandeerd voor de volledige resterende contractduur.
• De jaarlijkse winstdeling varieert volgens de economische conjunctuur
en de resultaten van AG Insurance en is dus niet gegarandeerd.

• Aantal per fonds aangehouden eenheden vermenigvuldigd
met de waarde van de eenheid.
• Het rendement is niet gewaarborgd en varieert volgens
het verloop van de financiële markten.

Rendement

Taks op de levensverzekeringsverrichtingen: 2% op de gestorte premies.
Buiten ﬁscaliteit: geen belastingvermindering op de gestorte premie.

Fiscaliteit

Het kapitaal dat bij overlijden van de verzekerde uitgekeerd wordt aan de begunstigde van het contract is in principe onderworpen aan
successierechten.
• Geen roerende voorhefﬁng op de vervaldag op het luik
Kapitaalsopbouw.
• Bij afkoop tijdens de eerste acht jaar is er roerende voorhefﬁng
verschuldigd, conform het huidig geldende fiscaal regime
en onder voorbehoud van latere wijzigingen.

• Geen roerende voorhefﬁng verschuldigd.
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Luik Kapitaalsopbouw
(tak 21)

Luik Kapitaal Plus
(tak 23)

Instapkosten: maximaal 3,5% op de gestorte premies.
Geen uitstapkosten op de einddatum voor het luik Kapitaalsopbouw of in geval van overlijden van de verzekerde.

Kosten

Afkoopvergoeding
Een volledige of gedeeltelijke afkoop is mogelijk mits betaling van de kosten, berekend op basis van de theoretische afkoopwaarde.
Deze kosten bedragen:
• 3% het eerste jaar en verminderen jaarlijks met 0,5% gedurende 3 jaar;
• 1% vanaf het 5de jaar;
• 0% over het laatste jaar voorafgaand aan de eindvervaldag.
• In geval van afkoop (gedeeltelijk of geheel) binnen de 8 jaar kan een
• Er is geen afkoopvergoeding meer verschuldigd van zodra
bijkomende financiële correctie worden toegepast.
de beleggingshorizon overschreden is.
Beheerkosten
• Geen beheerkosten.

• Beheerkosten die direct van het contract afgehouden
worden. De beheerkosten hangen af van het fonds en
worden afgehouden van de eenheidswaarde. De
beheerkosten vindt u terug in het beheercontract van elk
fonds.

Transferkosten tussen de twee luiken
• De twee eerste overdrachten tijdens hetzelfde jaar van het luik Kapitaalsopbouw naar het luik Kapitaal Plus, of omgekeerd, zijn gratis.
• Voor bijkomende overdrachten tijdens hetzelfde jaar bedragen de transferkosten 1% van de overgedragen waarde.
Transferkosten tussen beleggingsfondsen binnen het luik Kapitaal Plus
• De twee eerste overdrachten tussen fondsen binnen het luik Kapitaal Plus tijdens hetzelfde jaar zijn gratis.
• Voor bijkomende overdrachten tijdens hetzelfde jaar bedragen de transferkosten 1% van de overgedragen reserve.

Jaarlijks ontvangt de verzekeringsnemer een volledig overzicht van zijn TargeT InvesT Plan.
Het beheerreglement van elk fonds van het luik Kapitaal Plus is gratis beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.
Documentatie

En als we nu gewoon beginnen met een gepersonaliseerde simulatie?
Wenst u meer informatie over het TargeT InvesT Plan?
Een becijferde simulatie op grond van uw persoonlijke situatie spreekt voor zich. Aarzel vooral niet om een afspraak te maken in uw
BNP Paribas Fortis-kantoor.
Onze specialisten beantwoorden met plezier al uw vragen en helpen u bij het uitwerken van uw persoonlijk TargeT InvesT Plan.
Helemaal gratis en volledig vrijblijvend. Dat spreekt voor zich.
Voor meer informatie
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (luik ‘Beleggingsverzekeringen’).

TARGET 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 404.494.849 – www.aginsurance.be.
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.
Raadpleeg de “Algemene voorwaarden“ met alle kenmerken en kosten van TargeT InvesT Plan en het “Beheerreglement” van de verschillende fondsen.
Deze documenten zijn beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
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