Individuele
pensioentoezegging

Uw onderneming zorgt
voor uw pensioen

Intro
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Pensioenvoorziening
voor zelfstandige bedrijfsleiders

Zelfstandige bedrijfsleiders
hebben nood aan een specifieke
pensioenvoorziening die recht doet
aan hun aparte situatie.
Oefent u uw beroepsactiviteit uit in
het kader van een vennootschap
en ontvangt u een maandelijkse
bezoldiging?
Dan biedt de Individuele
Pensioentoezegging van AG Insurance,
aangeboden door BNP Paribas Fortis,
de ideale invulling op maat van uw
wensen.

Onmiddellijke voordelen voor uzelf
en uw onderneming
De Individuele Pensioentoezegging
(afgekort I.P.T.) is een individuele
levensverzekering (tak 21) voor
zelfstandige bedrijfsleiders.
Uw vennootschap financiert de
bijdragen voor uw I.P.T. en profiteert
van de fiscale voordelen. Op
die manier combineert de I.P.T.
onmiddellijke voordelen voor uzelf
en uw onderneming met solide
waarborgen voor een financieel
verzorgde toekomst voor u.
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Voordelen
als zelfstandige
bedrijfsleider

Een financieel verzorgde
toekomst

Aantrekkelijk
rendement

Het pensioenkapitaal waar uw I.P.T.
voor zorgt, is juridisch beschermd.
Uw rechten op het contract staan
als een huis. Ook als de onderneming
failliet zou gaan, overgenomen zou
worden of zou opgaan in een fusie met
een ander bedrijf.
De I.P.T. is een individuele
levensverzekering (tak 21) met een
gegarandeerde rentevoet.
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De rentevoet die wordt toegepast
op een bijdrage, is de rentevoet van
kracht op het moment van ontvangst
van deze bijdrage. Deze rentevoet
blijft dan verder gewaarborgd voor
deze bijdrage en dat voor de volledige
looptijd van het contract.
Zou de basisrentevoet herzien worden
naar boven of naar beneden, dan wordt
de nieuwe rentevoet enkel toegepast
op de bijdragen die na deze wijziging
worden betaald.
De winstdelingen zijn in tegenstelling
tot de rentevoet niet gewaarborgd.
Ze zijn immers afhankelijk van
de beleggingsresultaten van het
onderliggende fonds.
De winstdeling zelf kan herbelegd
worden volgens uw eigen wensen:
|| ofwel tegen de basisrentevoet met
alle zekerheid vandien;
|| ofwel tegen het potentieel
rendement van de door u geselecteerde
beleggingsfondsen van AG Insurance.

Uw onderneming
zorgt voor uw
pensioen!
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Voordelen
als zelfstandige bedrijfsleider

Een I.P.T. levert meer op
dan een loonsverhoging

Doet u aan pensioenopbouw met een
I.P.T., dan levert dat beduidend meer
op dan een loonsverhoging die u zelf
opzij zou zetten in een belegging voor
een beter pensioen.
In ons voorbeeld gaan we uit van
volgende gegevens:
|| de investering is in de twee
gevallen gelijk: 5.000 EUR als
brutoloonsverhoging en diezelfde
5.000 EUR als bruto-investering in
een I.P.T.;
|| de jaarlijkse bezoldiging bedraagt
40.000 EUR;
|| de pensioenopbouw gaat van 45 jaar
tot 65 jaar;
|| de basisrentevoet van de I.P.T.
bedraagt 1%;
|| de instapkosten bedragen 7%;
|| het fiscaal regime blijft de komende
20 jaar zoals het nu (1/07/2016) is.
Bij ons voorbeeld moet u er rekening
mee houden dat veranderingen, o.a. in
de fiscale behandeling, steeds mogelijk
zijn. De vermelde bedragen zijn
bovendien voorbeelden en houden geen
verplichting in voor AG Insurance.
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Stel dat u niet kiest voor een I.P.T. maar
de voorkeur geeft aan de brutoloonsverhoging van 5.000 EUR. Hiervan blijft
netto slechts 2.035 EUR over.

Hoger rendement
Tegen welke rentevoet moet u die
nettoloonsverhoging beleggen om
hetzelfde eindkapitaal (82.390 EUR,
aangevuld met eventuele winstdeling)
te krijgen als met een I.P.T.?
U zou moeten beleggen tegen een jaarlijkse rentevoet van liefst 8,03% netto
en dat voor de komende 20 jaar. Die
rentevoet kan nog iets hoger liggen
als wordt rekening gehouden met de
eventuele winstdeling.

Verhoging
bezoldiging

Jaarlijkse
bruto
verhoging
5.000 EUR

Jaarlijkse
netto
verhoging
2.035 EUR

Individuele
Pensioen
toezegging

Jaarlijkse
brutoinvestering
5.000 EUR

Jaarlijkse
nettoinvestering
4.789 EUR

Eindkapitaal na
aftrek van de
(para)fiscale inhoudingen:
82.390 EUR, aangevuld
met eventueel
toegekende winstdeling
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Voordelen
als zelfstandige bedrijfsleider

Aanvullende waarborgen

Een I.P.T. gaat uiteraard voluit voor een
beter pensioen voor de zelfstandige
ondernemer. Daarnaast kunt u evenwel
nog aanvullende waarborgen voorzien.
Een vervangingsinkomen bij
arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u
elke maand een vervangingsinkomen.
Dat gebeurt met respect voor
de 100%-regel. Anders kan uw
vennootschap deze bijdragen niet
langer aftrekken als beroepskost.
Die 100%-regel gaat als volgt:
uw rente in het kader van de
aanvullende waarborg mag, opgeteld
bij de wettelijke uitkering en bij andere
extralegale rentes in het kader van
arbeidsongeschiktheid, niet hoger zijn
dan uw normale brutojaarbezoldiging.

Terugbetaling van de
bijdragen

Overlijdenskapitaal
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Wordt u het slachtoffer van
een tijdelijke of blijvende
arbeidsongeschiktheid door ziekte of
ongeval, dan betaalt AG Insurance de
bijdragen van uw I.P.T. terug aan uw
onderneming.
U duidt één of meer begunstigden
aan in uw contract. Bij een overlijden
voordat u met pensioen gaat,
ontvangen zij een vooraf afgesproken
kapitaal.

Overlijdenskapitaal
na ongeval

Deze waarborg is identiek aan de
vorige met één verschil: het moet gaan
om een overlijden als gevolg van een
ongeval.

Waarborgen op
maat van uw
wensen
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Voordelen
als zelfstandige
zefstandige bedrijfsleider
bedrijfsleider

Een handig instrument
voor het verwerven van onroerend goed
Een extra voordeel zijn de mogelijkhe
den van uw I.P.T. in het kader van een
Woonkrediet bij BNP Paribas Fortis.
Als u een onroerend goed in de Europese
Economische Ruimte wil kopen, bouwen
of verbouwen, dan kunt u:
|| een voorschot opnemen op uw I.P.T.;
|| uw I.P.T. in pand geven als waarborg
van het hypothecair krediet.
De Europese Economische Ruimte
omvat alle landen van de Europese
Unie plus IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen.
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Fiscaal voordelig
Onmiddellijk voordeel

De bijdragen voor uw I.P.T. gelden
niet als een belastbaar voordeel
van alle aard, op voorwaarde dat
uw onderneming een regelmatige
maandelijkse bezoldiging uitbetaalt.
Ze zijn dus ook niet onderworpen aan
de personenbelasting van ca. 50%.

Een voordelige
taxatie als het
pensioenkapitaal
wordt uitbetaald

Uw kapitaal wordt bij uitbetaling op het
moment van uw pensionering, tussen
62 en 64 jaar, onderworpen aan een
voordelige belasting van 16,50%.
Bij uitbetaling van uw kapitaal op
61 jaar betaalt u 18% belasting. Bij
uitbetaling op 60 jaar bedraagt de
belasting 20%.
De toegepaste belasting bedraagt
zelfs maar 10% als u professioneel
actief blijft tot 65 jaar of langer en de
uitkering van het pensioenkapitaal ook
pas op die leeftijd ontvangt.
Op de winstdelingen is zelfs helemaal
geen eindbelasting verschuldigd.

Voor u én uw
onderneming
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Voordelen
voor uw
onderneming

Het voordeel van I.P.T.
voor uw bedrijf

Hét HR-instrument
om zelfstandige
ondernemers te
belonen en te
motiveren

Een I.P.T. is het ideale instrument voor
een onderneming om een pensioenen voorzorgsplan samen te stellen
op de maat van haar zelfstandige
bedrijfsleider(s).
Telt de onderneming verschillende
zelfstandige bedrijfsleiders? Dan kan
elk plan gepersonaliseerd worden.
Zo kan het perfect deel uitmaken
van een aantrekkelijk en motiverend
salarispakket.
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Voordelen
voor uw onderneming

De bijdrage(n) voor
uw I.P.T. is/zijn
fiscaal aftrekbaar als
beroepskost

Uw onderneming betaalt de bijdrage
voor uw I.P.T. en profiteert van de
fiscale voordelen.
Wel moet het bedrijf in dit verband
rekening houden met de 80%-regel.
Volgens die regel mag een
volledig pensioen niet hoger zijn
dan 80% van de laatste normale
brutojaarbezoldiging voor een volledige
loopbaan.
Tot dat volledige pensioen horen
respectievelijk het wettelijk pensioen en
de eventuele aanvullende pensioenen.
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Onmiddellijke fiscale voordelen voor een
financieel verzorgde toekomst

Daarmee zijn bedoeld: een Vrij
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
(VAPZ), Individuele of Collectieve
Pensioentoezegging, pensioenbelofte,
bedrijfsleidersverzekering en
RIZIV-contract.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met het kantoor van
BNP Paribas Fortis in uw buurt. Zij introduceren
uw vraag bij de specialisten terzake die graag
een afspraak met u vastleggen.
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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 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

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

GSM

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

De individuele pensioentoezegging betreft 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
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 403.199.702,
ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.
Deze folder bevat algemene informatie over de Inviduele
Deze brochure werd gedrukt
Pensioentoezegging van AG Insurance.
De exacte voorwaarden van deze verzekering
op 100% gerecycleerd
zijn beschreven in de Algemene voorwaarden,
papier met het
beschikbaar in uw kantoor van BNP Paribas Fortis.
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