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Intro

Pension@work

Wat is
Een zekere toekomst dankzij
uw werkgever

een groepsverzekering of pensioenplan?

Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u
de groepsverzekering Pension@work
aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij uw
pensionering. Zo hoeft u zelf minder opzij
te zetten om uw toekomst te verzekeren.
Dankzij uw groepsverzekering hebt u de
zekerheid ook later te beschikken over
voldoende koopkracht. In deze brochure
vindt u meer informatie over de verschillende voordelen van Pension@work.

De meeste mensen weten
in grote lijnen wat een
pensioenplan of groepsverzekering is. Er zijn verschillende partijen bij betrokken:
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te betalen als de werknemer met pensioen gaat of
overlijdt. De verzekeraar
achter Pension@work is AG
Insurance.

De verzekeraar, de werkgever en uzelf…
|| De verzekeraar: dat is de
verzekeringsmaatschappij. Die verbindt er zich toe
een bepaald kapitaal uit

|| De

werkgever: de werkgever sluit de groepsverzekering af met de verzekeraar
en betaalt de bijdragen.
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Intro
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|| De aangeslotene: u bent
de aangeslotene. U ontvangt
het opgebouwde pensioenkapitaal bij pensionering.
Indien u eerder overlijdt,

ontvangt uw partner het kapitaal overlijden. U kunt ook
een andere begunstigde aanduiden aan wie het kapitaal
uitbetaald moet worden.

Uw werkgever
Bijdrage

Uzelf
Bijdrage
(optioneel)

Pensioenplan (Pension@work) van AG Insurance
Kapitaal bij
leven

Kapitaal bij
overlijden
Uzelf
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Door u aangeduide
begunstigde

Wie betaalt de premies?
Twee interessante opties
Pension@work kan op twee
manieren gefinancierd
worden: door uw werkgever
alleen of door de werkgever
en de verzekerde werknemer.
Dat geeft volgende
mogelijkheden:

U betaalt al dan
niet mee aan uw
pensioenplan!

|| Uw werkgever betaalt
maandelijks een bijdrage en
bepaalt dat u als werknemer
niets hoeft te betalen.
|| Uw werkgever betaalt
maandelijks een bijdrage en
bepaalt dat u als werknemer
eveneens een premie stort.
Door die gecombineerde
inspanning groeit uw
pensioenkapitaal sneller
aan.
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De
troeven

Pension@work

Uw werkgever betaalt

Pension@work

Het wettelijk pensioen is
voor bijna alle werknemers
een heel stuk lager dan het
laatst verdiende loon tijdens
de actieve loopbaan. Zonder
eigen voorzieningen dreigt u
dus serieus te moeten inleveren op uw levensstandaard.

Pension@work biedt u niet
alleen de zekerheid van een
aanvullend pensioenkapitaal, maar levert ook een
hoog rendement op de bijdragen die worden gestort.

uw extra-wettelijk pensioen
Een noodzakelijke
aanvulling op uw
wettelijk pensioen

Pension@work zorgt voor
een mooi kapitaal op uw
pensioenleeftijd. Uw werkgever betaalt het leeuwendeel
of zelfs alle premies voor
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u. Zo hoeft u zich vandaag
geen zorgen te maken over
uw pensioen en kunt u later
een gelijkaardige levensstandaard behouden als
tijdens uw actieve loopbaan. Het kapitaal dat al
is opgebouwd, is definitief
verworven.
Ongeacht wat er later nog
gebeurt: herstructurering
van het bedrijf, ontslag, faillissement, …

staat garant voor een hoog rendement

Zo haalt u maximaal
voordeel uit uw
groepsverzekering!

Herbelegging van
de winstdeelname

naar keuze, tegen de gewaarborgde basisrentevoet OF
in beleggingsfondsen van Tak 23.

Winstdeelname

jaarlijks toegekend door AG
Insurance. De winstdeelname is,
eens toegekend, ook definitief
verworven.

Gestort nettobedrag,
belegd tegen de gewaarborgde basisrentevoet

definitief verworven!
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|| Een aantrekkelijke
gewaarborgde
basisrentevoet ;
|| Een jaarlijkse winstdeelname. Deze winstdeelname
is niet gewaarborgd. De
toekenning en de hoogte van
de winstdeelname worden

Meerdere
pistes richting
rendement
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bepaald in functie van de
marktomstandigheden
en de resultaten van het beleggingsfonds “Top Life 99”
(product van AG Insurance).
|| De

wederbelegging
van de winstdeelname.
U kunt de winstdeelname
herbeleggen tegen de
gewaarborgde rentevoet,
of u kunt ze beleggen in één
of meer beleggingsfondsen,
aangeboden door
AG Insurance.

Altijd weten

waarop u straks kunt rekenen
Elk jaar ontvangt u een
overzicht van uw pensioenplan Pension@work.

pensioenkapitaal dat u bij
benadering zult ontvangen
op einddatum. Jaar na jaar

Volg uw kapitaal op de voet
Zo bent u perfect op de
hoogte van de al gestorte
bijdragen en van het

kunt u dus precies volgen
hoe uw pensioenkapitaal
aangroeit.
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Een veilige financiële toekomst

voor uzelf en de mensen die u het meest dierbaar zijn
Afhankelijk van het beschikbare budget kan uw werkgever een aantal bijkomende
waarborgen inbouwen in
uw pensioenplan Pension@
work.
Die waarborgen zorgen voor
een nóg betere bescherming
van uzelf en de mensen die u
het meest dierbaar zijn.

Een grote steun

als u straks gaat bouwen of verbouwen
|| Wilt u een woning bouwen
of verbouwen? Dan kunt u
de waarborg “overlijden” van
uw pensioenplan Pension@
work geheel of gedeeltelijk
als waarborg gebruiken voor
uw lening.

Bouwen aan
uw woning én
uw pensioen
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|| Wilt u een nieuwe keuken
installeren, of een veranda?
Een belangrijke verbouwing
aan uw eigendom? Dan
kunt u een gedeelte van het
gespaarde bedrag van uw
Pension@work als voorschot
opnemen en aanwenden
ter financiering van uw
verbouwingswerken.

Extra kapitaal als het
overlijden het gevolg is
van een ongeval.
Met deze waarborg krijgen
de begunstigden een extra
kapitaal bovenop het kapitaal overlijden indien u zou
overlijden aan de gevolgen
van een ongeval. Zo zijn uw

verschil tussen uw vroegere
loon en uw vervangingsinkomen minimaal.
Premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid.
Met deze waarborg wordt
uw persoonlijke bijdrage
voor Pension@work

Financiële zekerheid, wat er
ook gebeurt

Hieronder vindt u een
overzicht van wat mogelijk
is. Voor de waarborgen die
effectief voorzien zijn in uw
pensioenplan verwijzen we
uiteraard naar uw persoonlijke Pension@work.

dierbaren in alle omstandigheden beschermd tegen
eventuele financiële moeilijkheden.

Uitkering van een kapitaal
bij overlijden.
Een overlijden kan zware
financiële gevolgen hebben voor uw gezin. Er valt
immers een inkomen weg.
Dankzij de waarborg “Uitkering van een kapitaal bij
overlijden” wordt bij overlijden vóór de pensioenleeftijd
een kapitaal uitgekeerd
aan de begunstigde(n) van
uw keuze.

Rente bij arbeidsongeschiktheid.
Stel: u hebt een ongeval en
kunt voor langere tijd niet
werken. U ontvangt dan
geen loon meer maar valt
terug op een vervangingsinkomen, uitbetaald door het
ziekenfonds. De waarborg
“Rente bij arbeidsongeschiktheid” zorgt voor een
aanvullend vervangingsinkomen. Op die manier blijft het

gewoon verder betaald
als u tijdelijk of blijvend
arbeidsongeschikt bent. Zo
wordt uw pensioenkapitaal
verder opgebouwd net alsof
u verder had gewerkt tot de
pensioenleeftijd.
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jaar (bruto-referentiesalaris:
2.200 EUR x 12,92). Jan en
zijn baas zien zich geplaatst
voor volgende vraag: als
Jan een loonsverhoging van
100 EUR bruto zou krijgen
(effectieve kostprijs voor de
werkgever 135 EUR), wat
houdt hij dan netto over?
En wat krijgt Jan netto als
zijn werkgever kiest om die
135 EUR te gebruiken voor
een Pension@work?

Financieel
voordelig

De investering in Jans Pension@work levert hem drie
keer meer op dan hetzelfde
bedrag als loonsverhoging.

Loonsverhoging

Een voorbeeld: een maandelijkse loonsverhoging van
100 EUR komt overeen met
92,88 EUR verhoging op het

De jaarlijkse investering in
de groepsverzekering wordt
volledig aangewend voor
leven. We gaan uit van een

De rekening is snel gemaakt!
maandloon en op het vakantiegeld: 100 x 12 = 92,88
x 12,92. De beroepskosten
zijn forfaitair berekend. De
loonsverhoging valt in de
schijf van 45% personenbelasting. We veronderstellen
dat de gemeentetaks 7% is
en dat de werknemer actief
blijft tot 65 jaar.

totale kost van 5% op de
groepsverzekering. Als basisrentevoet nemen we 1% met
een jaarlijkse winstdeelname
van 1,50%. Die winstdeelname is niet gewaarborgd
en wordt jaarlijks bepaald in
functie van de resultaten van
het fonds “Top Life 99”.

Voorbeeld

of pensioenkapitaal?

Investering in een loonsverhoging
Aantrekkelijker dan
een loonsverhoging

Om het financiële voordeel
van een groepsverzekering
goed te kunnen inschatten,
vergelijken we de opbrengst
van een werkgeversbijdrage
in Pension@work met
hetzelfde bedrag als dat u
uitbetaald zou krijgen als
brutoloon.
De vraag is immers: wat
geeft het beste resultaat,
een voordeel krijgen in de
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Investering in Pension@work

vorm van een groepsverzekering of datzelfde voordeel
krijgen onder de vorm van
extra loon?

Kost werkgever

135,00 EUR

Kost werkgever

135,00 EUR

RSZ werkgever 35%

-35,00 EUR

RSZ 8,86%

-10,56 EUR

RSZ werknemer 13,07%

-13,07 EUR

Taks 4,4%

-5,24 EUR

Beroepskosten

-2,61 EUR

We hebben beide mogelijkheden vergeleken aan de
hand van een voorbeeld.

Netto belastbaar inkomen

84,32 EUR

We gaan daarbij uit van het
geval van Jan, een 35-jarige
werknemer met een brutoloon van 28.424 EUR per

Jaarlijkse netto-opbrengst
van de loonsverhoging

Personenbelasting
Netto

-40,60 EUR
43,72 EUR
524,64 EUR

Netto

119,19 EUR

Jaarlijkse netto-investering
in Pension@work

1.430,28 EUR
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Financieel
voordelig

Welk kapitaal heeft Jan dan opgebouwd op pensioenleeftijd?
Pension@work

Opgebouwd spaargeld op pensioenleeftijd
Opgebouwd door
werkgeversbijdragen*

Opgebouwd door
winstdeelname 1,50%

Brutokapitaal op pensioenleeftijd

47.632,90 EUR

10.700,84 EUR

RIZIV 3,55%

- 1.690,97 EUR

- 379,88 EUR

Solidariteitsbijdrage 2%

- 952,66 EUR

- 214,02 EUR

44.989,27 EUR

10.106,94 EUR

Eindbelasting (10%** + 7% gemeentebelasting)

- 4.813,85 EUR

Nettokapitaal op pensioenleeftijd

40.175,42 EUR

Totaal

10.106,94 EUR
50.282,37 EUR

* Bij een identieke financiële inspanning van de werkgever is het nettovoordeel voor Jan 2,73 maal zo groot in het geval
van een groepsverzekering (119,19 EUR versus 43,72 EUR)! Zou Jan op de pensioenleeftijd hetzelfde nettokapitaal van
50.282,37 EUR willen bereiken, dan zou hij zijn nettoloonsverhoging tegen een jaarlijks nettorendement van 7,02% moeten
beleggen.
** 16,5% indien de persoon niet actief gebleven is tot 65 jaar.
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De troeven van Pension@work
|| Uw werkgever zorgt voor
uw extralegaal pensioen.
|| U hoeft zelf minder opzij te zetten
en verhoogt op die manier uw
koopkracht.
|| U krijgt interessante aanvullende
waarborgen om uw financiële
toekomst en die van uw dierbaren
veilig te stellen.
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?
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)
Internet

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

Dit is een verzekeringsproduct van AG Insurance dat verdeeld wordt door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 –
www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van
België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven
onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden
verzekeringsagent voor AG Insurance nv.
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