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Junior Future Plan
Omdat u voor uw kinderen alleen
het beste wilt
Iedereen wilt wat geld opzij zetten
voor de kinderen. Ze groeien zo snel
dat ze al bijna volwassen zijn voordat
we het goed en wel beseffen. En dat
kost een fikse duit: studeren, even
in het buitenland wonen, een eerste
wagen, een eigen woning… Als ouder
wilt u uiteraard het beste voor uw
kinderen, maar hoe gaan ze dat ooit
betalen? Daarom is het belangrijk om
nu al voor hen te sparen:
|| met een specifieke spaarformule
voor (groot)ouders en (klein)kinderen,
|| met regelmatige stortingen,
|| of met een eenmalige storting als u
dat verkiest,
|| en met een perfecte balans tussen
zekerheid en een potentieel hoog
rendement.
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Junior Future Plan
Een toekomstkapitaal

Een unieke mix

van zekerheid en rendement

De unieke combinatie
van zekerheid en
potentieel hogere
rendementen

Junior Future Plan is een individuele
levensverzekering naar Belgisch recht
van AG Insurance die tak 21 en tak 23
combineert. Deze levensverzekering is
bedoeld voor spaarders en beleggers
die willen beleggen voor hun (klein)
kind – of een ander kind – en daarbij
een zeker rendement beogen. Dit kan
zowel op naam van het kind als op
naam van de (groot)ouder.
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Met Junior Future Plan bouwt u aan
de toekomst van uw kinderen. Zo
beginnen ze het volwassen leven met
een mooi startkapitaal. Junior Future
Plan combineert de zekerheid van een
financiële verzekering met het potentiële rendement van een beleggingsfonds. Het exacte evenwicht tussen
beide componenten bepaalt u zelf.
Sparen kan al vanaf 360 EUR per jaar.
Junior Future Plan bestaat uit twee
luiken: een luik ‘Kapitaalsopbouw’ en
een luik ‘Kapitaal Plus’.

Dalend beleggingsrisico
naarmate de einddatum
nadert waardoor de
potentiële opbrengsten
maximaal worden
gevrijwaard.

Junior Future Plan 5

Junior Future Plan
Een toekomstkapitaal

Het deel van de premies dat u in het
luik ‘Kapitaalsopbouw’ belegt, is
voor 100% gewaarborgd. Voor elke
betaalde nettopremie (dus zonder
taksen en instapkosten) geldt een
interestvoet die tot aan de einddatum
gelijk blijft. Zo weet u vanaf het begin
hoeveel uw belegging minstens gaat
opbrengen. Voor latere stortingen
geldt de interest die dan van kracht is.
Op dit ogenblik bedraagt de interestvoet 0,50% (sinds 01/08/2016).
Bovenop deze minimumvergoeding
heeft u ook recht op eventuele winstdeelnemingen. De winstdeelname
wordt jaarlijks bepaald en is niet gegarandeerd. De hoogte ervan evolueert
op basis van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance
en wordt bepaald volgens de regels
van het winstdeelnameplan.
Het andere deel van de premie wordt
via het luik ‘Kapitaal Plus’ belegd in
een specifiek beleggingsfonds met
aandelen, obligaties, vastgoed en
alternatieve beleggingen. Dit laat toe
om met het luik ‘Kapitaal Plus’ op een
potentieel hoger rendement te mikken.
Hier is het uiteindelijke rendement niet
gegarandeerd aangezien het afhangt
van de resultaten van het betreffende
fonds. De eenheidswaarde van het luik
‘Kapitaal Plus’ wordt elke week berekend en de recentste eenheidswaarde
vindt u in elk BNP Paribas Fortis-
kantoor, op de website www.aginsurance.be en in de financiële pers.
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Elk beleggingsfonds valt op basis van
de koersschommelingen van de activa
in het fonds onder een risicoklasse
van 1 tot 7 (waarbij 7 overeenstemt
met het hoogste risico).

Met het Junior Future
Plan kunt u van
zekerheid
een prioriteit maken

Tijdens de eerste jaren van uw belegging streeft ‘Kapitaal Plus’ vooral rendement na. Naarmate de einddatum
dichterbij komt, wordt er steeds voorzichtiger belegd. Tijdens de laatste
10 jaren voor de einddatum evolueert
het fonds van ‘Kapitaal Plus’ jaarlijks
naar een defensievere strategie waarbij er minder in aandelen en meer in
obligaties belegd wordt. Zo worden de
eventuele winsten van het contract
maximaal beschermd.
Meerderjarige verzekeringsnemers
kunnen hun beleggingen in sommige
gevallen zelf bijsturen. Uw kantoor
kan u daarover meer informatie
bezorgen.
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Junior Future Plan
Een toekomstkapitaal

U bepaalt

zelf de verhouding tussen zekerheid
en potentieel hogere rendementen

Een offerte op
maat spreekt
meer dan een
standaardvoorbeeld

Als u regelmatig spaart, bepaalt u zelf
hoe de premies tussen beide luiken
verdeeld worden. U kunt bijvoorbeeld
70% van de premies voorbehouden
voor het luik ‘Kapitaalsopbouw’ en
30% voor ‘Kapitaal Plus’. Indien u
liever een eenmalige storting doet,
bepaalt u op het ogenblik dat u het
contract afsluit welk percentage
van uw kapitaal u absoluut terug
wilt ontvangen. Zo bent zeker om
100% of zelfs 110% van het belegde
kapitaal te ontvangen. In functie
daarvan wordt een bepaald deel van
uw inleg toegewezen aan het luik
‘Kapitaalsopbouw‘ terwijl de rest
gebruikt wordt om binnen ‘Kapitaal
Plus’ hogere rendementen na te
streven.
Junior Future Plan is flexibel
Met Junior Future Plan kiest
u zelf hoeveel en wanneer u
stort. U bepaalt ook zelf welk
percentage bestemd is voor het luik
‘Kapitaalsopbouw’ en hoeveel er naar
het luik ‘Kapitaal Plus’ gaat.
Het Junior Future Plan is dus een
belegging op maat. Dat is ook de
reden waarom u in deze brochure
geen simulatie met fictieve – en dus
weinig realistische – cijfers vindt.
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Uiteraard kunt u wel terecht in uw
BNP Paribas Fortis-kantoor voor een
offerte op maat van uw Junior Future
Plan.
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Kies zelf

de vlotste spaarformule voor uw kinderen

Een eenmalige
storting of
regelmatig sparen?

U kiest hoe vaak u spaart
U kunt eenmalig een bedrag storten
of geleidelijk aan een kapitaal
samenstellen aan de hand van
maandelijkse of jaarlijkse stortingen.

U kiest!

U kiest vrij de begunstigde
Met een Junior Future Plan spaart u
een mooi startkapitaal samen voor
uw (klein)kind. Dit kind wordt dan
de begunstigde van het kapitaal. In
geval van overlijden kunnen er wel
successierechten verschuldigd zijn.
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Vindt u dat de begunstigde nog niet
voldoende volwassen is om met zoveel
geld om te gaan? Met Junior Future
Plan is het op elk ogenblik mogelijk om
de begunstigde te wijzigen.
U kiest wanneer het kapitaal
beschikbaar moet zijn
De einddatum van het Junior Future
Plan legt u zelf vast: de eerste dag
van de maand volgend op de 18 de,
21 ste of 24ste verjaardag van het kind.
Opgelet: het contract heeft wel een
minimale looptijd van 10 jaar.
Bijsturingen zijn altijd mogelijk
De hoogte of regelmaat van de
premies kunt u altijd wijzigen.
Net zoals de verdeling tussen de
twee luiken ‘Kapitaalsopbouw’ en
‘Kapitaal Plus’.
Fiscale aspecten
op de levensverzekeringen:
2% op de gestorte premies.
|| Taks

|| Verzekering buiten fiscaliteit: de
gestorte premies geven geen recht op
een belastingvermindering.
|| Geen roerende voorheffing
op de vervaldag voor het luik
‘Kapitaalsopbouw’, noch voor
‘Kapitaal Plus’.
|| Enkel bij een volledige of
gedeeltelijke afkoop of bij een
interne overdracht van het luik
‘Kapitaalsopbouw’ naar het luik
‘Kapitaal Plus’ tijdens de eerste
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acht jaar is er volgens het huidige
fiscale stelsel – onder voorbehoud
uw kantoor de van latere wijzigingen – roerende
mogelijkheden van voorheffing verschuldigd.
Bespreek met

een Junior Future Plan
in het kader van een
successieplanning

De verzekeringsnemer behoudt
de controle
Junior Future Plan is een uitstekend
middel om op een fiscaal voordelige
manier een overdracht van kapitaal
te doen. Zo kunnen grootouders
bijvoorbeeld hun kleinkinderen
helpen.

Junior Future Plan
in detail

Wilt u zeker zijn van het rendement
van uw Junior Future Plan?
Junior Future Plan biedt zowel zekerheid (tak 21) als een potentieel
hoger rendement (tak 23). Andere
voordelen zijn:
|| de voordelige fiscaliteit als het
contract meer dan acht jaar loopt
(geen roerende voorheffing),
|| de mogelijkheid om een deel van
uw patrimonium nu al door te geven.

Kosten
|| Instapkosten: maximaal 3,5% op de
gestorte premies.
|| Uitstapkosten: afkoop zonder
vergoeding op de 12de verjaardag van
het begunstigde kind en vanaf de 18 de
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verjaardag van het begunstigde kind.
|| Eerder afkopen kan mits betaling
van een afkoopsom. Deze vergoeding
bedraagt 5% van de theoretische
afkoopwaarde van het contract. Maar
tijdens het 5de, 4 de, 3de, 2de en laatste
jaar voor de einddatum van het
contract daalt de afkoopsom tot 4%,
3%, 2%, 1% of 0%.
|| Beheerkosten: geen beheerkosten
voor het luik ‘Kapitaalsopbouw’.
De beheerkosten voor het luik
‘Kapitaal Plus’ hangen af van
het beleggingsfonds en worden
onmiddellijk afgehouden van
de eenheidswaarde. In het
beheerreglement van elk fonds vindt
u de exacte beheerkosten terug.
|| Bij afkoop tijdens de eerste
acht jaren kan een (gedeeltelijke
of volledige) financiële correctie
toegepast worden.
|| Op de einddatum van het
contract of bij overlijden van de
verzekerde zijn er geen uitstapkosten
verschuldigd.
|| Transferkosten tussen
beleggingsfondsen (tak 23): 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.

Junior Future Plan 13

Alles over het
Junior Future Plan

|| Transferkosten van de tak 21
naar de tak 23 of omgekeerd: de
eerste twee overdrachten tijdens
hetzelfde jaar zijn gratis, daarna
bedragen de transferkosten 1% van de
overgedragen waarde.

Taksen
|| 2% taks op de betaalde premies
(voor afhouding van de instapkosten).
|| Bij afkoop tijdens de eerste acht
jaren van het contract is er roerende
voorheffing verschuldigd voor het luik
tak 21 ‘Kapitaalsopbouw‘.

Risico’s
Faillissement van de verzekeraar
De activa van het fonds die deel
uitmaken van het levensverzekeringscontract dat de verzekeringsnemer
afsluit, worden afzonderlijk beheerd
van de activa van de verzekeraar.
In het geval de verzekeraar failliet
zou gaan, worden deze activa prioritair gebruikt om de verbintenissen
tegenover de verzekeringsnemers en/
of begunstigden na te komen.
Aangezien een deel van dit levensverzekeringsproduct gelinkt is aan
beleggingsfondsen (tak 23) mag
u zeker volgende risico’s van het
luik ‘Kapitaal Plus‘ niet uit het oog
verliezen:
|| Risico op schommelingen van de
eenheid (marktrisico): de waarde van
een eenheid hangt af van de evolutie
van de waarde van de onderliggende
activa en van de volatiliteit op de
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markt. De verzekeringsnemer draagt
altijd het volledige financiële risico.
Dat betekent dat bij opvraging of
opheffing van het contract de 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 bereiken, 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, dit ondanks de expertise van
de fondsbeheerders.
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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 blijft en bedraagt
momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor bedragen die hoger zijn
dan 100.000 euro, worden enkel de
eerste 100.000 euro gewaarborgd. De
spaarder loopt dus het risico dit eventueel surplus geheel of gedeeltelijk te
verliezen.
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Klachten
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 Klachten
beheer, 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.
BNP Paribas Fortis vindt eerlijke en
duidelijke informatie belangrijk.

Vraag onze specialisten
naar de perfecte afweging
tussen ‘gegarandeerd
rendement en potentieel
hogere rendementen‘ voor
uw Junior Future Plan
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De beheerreglementen en de
algemene voorwaarden zijn
gratis beschikbaar in elk
BNP Paribas Fortis-kantoor.

Vraag nu een
Junior Future Plan

Een Junior Future Plan aanvragen:
|| maak een afspraak in een kantoor,
|| bel ons op 02 433 41 34:
van maandag tot vrijdag van 7 tot
22 uur en op zaterdag van 9 tot
17 uur.
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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

GSM

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