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Het geld is op de afspraak
als het kind
18, 21 of 24 jaar is
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De toekomst

van uw kinderen of kleinkinderen
In alle vrijheid
sparen voor uw
kinderen

Het Junior Invest Plan, een individuele levensverzekering (tak 21) van
AG Insurance, is bestemd voor spaarders die op een veilige manier geld
opzij willen zetten voor hun (klein)kind.
De levensverzekering is onderworpen
aan het Belgische recht.
Met Junior Invest zet u maandelijks,
trimestrieel of (half-)jaarlijks een
bedrag opzij.
Dat kan al vanaf 30 EUR in de maand.
U mag ook eenmalig een groter kapitaal in een Junior Invest Plan vastzetten. Junior Invest Plan is over de hele
lijn erg soepel.
Tijdens de looptijd kunt u steeds de
premies aanpassen zoals u wilt: een
hogere of een lagere premie kiezen,
een extra storting doen, een tijdlang
stoppen met de premies en dan weer
hervatten… Het kan allemaal.
Kinderen. U wilt ze het beste van het
beste geven. Ook als dat aanzienlijke
financiële inspanningen vergt. Studeren, op kot gaan, een extra diploma,
een gespecialiseerde opleiding in het
buitenland, … het kost allemaal veel
geld. Met een Junior Invest Plan zorgt u
voor het nodige geld tegen dat uw kind
18, 21 of 24 jaar is. Dankzij die langere
looptijd zorgen zelfs bescheiden maandelijkse inspanningen voor belangrijke
eindkapitalen. In alle zekerheid.
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Junior Invest Plan
is een lonende belegging
Zekerheid over uw
rendement

Elke gestorte premie wordt onmiddellijk omgezet in een gegarandeerd
eindkapitaal.
|| Elke nettopremie (zonder taks en
instapkosten) geniet de rentevoet
van kracht op de datum van de
storting ervan en blijft deze rentevoet
behouden tot de eindvervaldag.
Voor toekomstige stortingen wordt
de rentevoet gebruikt die van kracht
is op het ogenblik van de storting.
De huidige rentevoet bedraagt 1%
(01/02/2016).
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|| U weet dus precies hoeveel elke
storting opbrengt. Op de einddatum
vormt de som van alle aldus
opgebouwde bedragen een deel van
het eindkapitaal.
|| Bovenop de gegarandeerde
rentevoet, kan er jaarlijks nog een
winstdeling worden toegevoegd.
De toegekende winstdeling is variabel
en afhankelijk van de economische
conjunctuur en de bedrijfsresultaten van
AG Insurance.
Ze worden bepaald volgens de regels
van het winstdelingsplan.

Kans op een jaarlijkse winstdeling
Een ding is zeker: het Junior Invest
Plan biedt u een gegarandeerde
rentevoet.
Bovendien betaalt u geen belastingen
(roerende voorheffing) op het rendement als u uw belegging meer dan
8 jaar laat lopen.
Ook het overlijdenskapitaal is niet
onderworpen aan de inkomstenbelasting. In geval van overlijden kunnen
successierechten verschuldigd zijn.

Junior Invest Plan
staat garant voor
rendement en
veiligheid
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Combineer slim

sparen en een geruststellende
levensverzekering
Het overlijden van een ouder heeft
zware financiële gevolgen.

Een goede levensverzekering is belangrijk
Vandaar het belang van een goede
levensverzekering.
Maakt u zich zorgen over wat er zal
gebeuren met uw Junior Invest Plan
als u er niet meer bent? Junior Invest
Plan zorgt ervoor dat 100% van de
reserve wordt uitbetaald aan de door
u gekozen begunstigde bij overlijden.
Wenst u deze bescherming in geval
van overlijden uit te breiden door een
dekking op maat om de noden van uw
(klein)kind te ondersteunen? Aarzel
dan niet om uw Junior Invest Plan aan
te vullen met bijvoorbeeld een Tijdelijke Verzekering met Vast Kapitaal of
een Vrije Schuldsaldoverzekering.
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Het kapitaal is
op de afspraak

op het tijdstip van uw keuze
De verzekeringnemers (ouders of
grootouders) kunnen een afkoop van
het kapitaal aanvragen. Dat kan
zonder afkoopvergoeding:
|| op

U kiest
de einddatum

de 12de verjaardag van
het kind;
|| elke dag vanaf de 18de
verjaardag van het kind.
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Naar wie gaat het
kapitaal?
U hebt het laatste woord
De verzekeringsnemer behoudt de
controle
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U mag afspreken dat het kapitaal
rechtstreeks naar het kind gaat als het
18, 21 of 24 jaar wordt. Maar misschien
houdt u liever de teugels in eigen hand.
Daarom mag u ook uzelf aanduiden als
begunstigde van het kapitaal. Hoedanook, als verzekeringsnemer behoudt u de
volledige controle over het Junior Invest
Plan. Dat is een belangrijke garantie als
het kind op een gegeven ogenblik minder
gelukkige keuzes in het leven maakt.

Junior Invest Plan

Een zaak tussen u als verzekeringsnemer
en het kind als begunstigde
Bent u gescheiden? U kunt voor uw
kinderen sparen zonder dat de tussen
komst van de (ex-)partner daarvoor
nodig is.

Junior Invest Plan : een manier
om een deel van het kapitaal
over te dragen
Ook een grootouder kan een Junior
Invest Plan voor zijn kleinkind nemen
zonder dat de tussenkomst van de
ouders daarvoor vereist is.
Het Junior Invest Plan is trouwens
uitstekend geschikt om op een
fiscaal voordelige manier een
overdracht van kapitaal te doen.
In geval van overlijden kunnen
successierechten verschuldigd zijn.
Vraag beslist aan uw gesprekspartner van BNP Paribas Fortis om de
mogelijkheden terzake
toe te lichten. Daarnaast
Financiële
kunt u voor elk kind een
zekerheid die
apart Junior Invest Plan
zich aanpast
nemen.
aan úw wensen
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Alles
weten

over Junior
Invest Plan

Wilt u weten wat uw Junior Invest
Plan opbrengt?
Het Junior Invest Plan biedt alles wat
u van een spaarformule verwacht:


een gegarandeerde intrestvoet;



een eventuele winstdeelneming;



een gunstige fiscaliteit na 8 jaar;

een manier om een deel van uw
nalatenschap over te dragen.
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Kosten en taksen: overzicht
Kosten:
 Instapkosten: maximaal 5% op de
nettopremie. De instapkosten verminderen gedurende de laatste 5 jaren:
zij bedragen 4%, 3% en 2% wanneer de
storting respectievelijk gebeurde in het
5e, 4e en 3e jaar vóór de vervaldag van
het contract.
Belangrijk: tijdens het voorlaatste en
laatste jaar voor de einddatum van het
contract zijn geen instapkosten meer
verschuldigd.


Geen beheerskosten.

Afkoopvergoeding:
Het contract kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden
• op de 12de verjaardag van het
begunstigde (klein)kind;
• vanaf de 18 de verjaardag van
het begunstigde (klein)kind.
Bij afkoop op een ander moment
bedraagt de afkoopvergoeding 5%
van de afkoopwaarde. Tijdens de
laatste 5 jaren van het contract daalt
deze afkoopvergoeding met 1% per
jaar. Tijdens het laatste jaar betaalt u
dus geen afkoopvergoeding meer.


 Geen uitstapkosten op de einddatum
of bij overlijden van de verzekeringnemer.
 Financiële correctie: bij een afkoop
tijdens de eerste 8 jaren, kan een
financiële correctie worden toegepast.
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Alles weten
over Junior Invest Plan

Taks:
 2% verzekeringstaks op de gestorte
premies (vóór inhouding instapkosten).
27% roerende voorheffing bij een
afkoop binnen de eerste 8 jaar van
het contract.



Klachten:
Voor al uw vragen kunt u in eerste
instantie terecht in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis.
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Met uw klachten kunt u terecht bij
BNP Paribas Fortis NV Klachten
management, Warandeberg 3,
1000 Brussel, of 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.
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 is gebleven en bedraagt
momenteel maximum 100.000 euro per
verzekeringsnemer 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.
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Een goede keuze

begint met een duidelijke informatie
Een goede keuze begint voor
BNP Paribas Fortis bij heldere,
duidelijke informatie:
Financiële zekerheid
begint bij duidelijke
informatie en
goed advies

|| raadpleeg gratis de Algemene
Voorwaarden van Junior Invest Plan.
Deze is gratis beschikbaar in uw
BNP Paribas Fortis-kantoor of op de
website www.bnpparibasfortis.be >
Sparen en beleggen > Productaanbod
Beleggingsverzekeringen > Een
kapitaal opbouwen voor de toekomst >
Junior Invest Plan;
|| kom

langs in één van onze kantoren;

|| bel ons op tel. 02 433 41 34
(van maandag tot vrijdag van
7 tot 22 uur en op zaterdag van
9 tot 17 uur).

Aanvragen Junior Invest Plan
|| maak een afspraak in één van onze
kantoren;
|| bel ons op tel. 02 433 41 34
(van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur
en op zaterdag van 9 tot 17 uur);
|| surf naar www.bnpparibasfortis.be.
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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 www.bnpparibasfortis.be/
easybanking (alle dagen, 24 u. op 24)

Deze brochure werd gedrukt
op 100% gerecycleerd
papier met het
Europees Ecolabel
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