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Net zoals zoveel Belgen, weet u dat het nooit te vroeg is om uw pensioen voor later
voor te bereiden.
✔ hiervoor benut u al alle fiscaal aftrekbare mogelijkheden
✔ daarnaast wilt u toch graag een bijkomend kapitaal opbouwen zodat u zich voor
uw pensioen geen zorgen hoeft te maken.
Planning for Pension is een product dat elke pensioenvoorbereiding volledig aanvult.
Momenteel kan een pensioen samengesteld worden op basis van 3 pijlers:
Eerste pijler

Het wettelijk pensioen.

Tweede pijler

Het extralegaal pensioen, dat in professioneel verband wordt
verworven, bijvoorbeeld via de groepsverzekering voor loontrekkenden of via het vrij aanvullend pensioen en de individuele
pensioentoezegging voor zelfstandigen.

Derde pijler

Het aanvullend pensioen, dat persoonlijk wordt aangegaan en dat
belangrijke belastingvoordelen oplevert, bijvoorbeeld via het
pensioensparen en het langetermijnsparen.

Geen roerende
voorheffing op de
einddatum

De meesten onder ons zijn er zich echter niet van bewust dat die 3 componenten doorgaans
niet volstaan om 75% te bereiken van het laatste beroepsinkomen. Vandaar het nut van een
vierde pijler, om een toekomst zonder financiële zorgen te kunnen verzekeren.

Een vierde pijler voor een ijzersterk pensioen
BNP Paribas Fortis heeft zijn klanten steeds oplossingen willen aanreiken die inspelen op hun
terechte bezorgdheid inzake aanvullend pensioen.
In het kader van die vierde pijler stelt zij u Planning for Pension voor, een levensverzekeringsproduct van AG Insurance. Dit concept brengt een origineel antwoord op uw persoonlijke
verwachtingen op dit vlak.
Dankzij deze ‘ontbrekende schakel’ kunt u terwijl u met pensioen bent zonder probleem
- plannen realiseren waarvan u altijd gedroomd had;
- uzelf iets extra permitteren;
- met volle teugen genieten van het leven.

Planning for Pension is een levensverzekeringsproduct van AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53,
B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, onderneming toegelaten onder het
codenummer 0079 voor het beoefenen van takken 21 en 22 “Levensverzekeringen” (KB 4/7/79
- BS 14/7/79) en tak 23 “Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen” (KB 30/3/93
- BS 7/5/93). Het wordt aangeboden door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, BTW
BE0403.199.702, ingeschreven als verzekeringsagent onder CBFA nr 25.879 A en optredend als
tussenpersoon van AG Insurance Belgium nv.
Een “Financiële informatiefiche levensverzekeringen” met alle karakteristieken van Planning for
Pension is beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor evenals op de site
www.bnpparibasfortis/sparenenbeleggen > Alle producten.
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Planning for Pension: een unieke formule op de markt
Ongeacht of u regelmatig wilt sparen of meteen een bepaald bedrag wilt beleggen. Dit vernieuwende product zal u, dankzij zijn
dynamische combinatie van veiligheid en rendement, ongetwijfeld aanspreken. Oordeel zelf ...
Uw Planning for Pension bestaat uit 2 aparte maar elkaar aanvullende levensverzekeringen:
- Het luik Kapitaalsopbouw (tak 21) beoogt veiligheid: met elke storting bouwt u een deel van het kapitaal op, dat
gegarandeerd is op de einddatum, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

- Het luik Kapitaal Plus (tak 23) beoogt vooral rendement: hiermee belegt u in een beleggingsfonds dat een hoog
rendement kan opleveren.
Dit luik is belangrijk - en volgens sommigen zelfs onontbeerlijk - als u op zoek bent naar een ‘verbeterde’ return.
Op lange termijn leveren meer risicovolle activa, zoals aandelen, grondstoffen of vastgoed, in principe meer op dan
defensieve beleggingen, zoals obligaties. Bijgevolg kan het, bij een optimalisering van de portefeuille op lange termijn,
aangewezen zijn een deel van het kapitaal te beleggen in een weldoordachte mix van meer risicovolle activa.
Naarmate de einddatum van uw Planning for Pension nadert, is het echter verstandiger om de sfeer van de meer risicovolle activa
(de aandelen) geleidelijk te verlaten en zo de gerealiseerde winst te beschermen. Net om die reden hebben we het luik ‘Kapitaal
Plus’ verbonden met een dynamisch fonds, waarvan de samenstelling tijdens de laatste 10 jaar automatisch wordt aangepast.
Zoals u in de tabel hieronder ziet, verschuift de samenstelling van het fonds geleidelijk van meer risicovolle activa met een hoog
potentieel naar veiligere activa.

Evolutie van de samenstelling van het fonds bij het naderen van de einddatum (afgerond)
Resterende
looptijd

Aandelen

Obligaties

Vastgoed

Alternatieve
beleggingen

10 jaar

60%

20%

10%

10%

5 jaar

40%

50%

5%

5%

1 jaar

20%

70%

5%

5%

Deze grafiek toont de evolutie van de samenstelling van een Pension-fonds over de laatste 10 jaar (afgerond)
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Planning for Pension: een echte oplossing op maat
Het concept van Planning for Pension is uitgedacht om zo goed mogelijk op al uw persoonlijke verwachtingen in te spelen.

Looptijd op maat

U beslist zelf op welk moment tussen uw 50ste en 80ste verjaardag uw Planning for Pension moet eindigen.
De minimumlooptijd bedraagt wel 8 jaar en 1 maand.
Soepelheid troef: de einddatum van uw Planning for Pension moet, ondanks de naam, niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan
het moment waarop u met pensioen gaat. Dat is wel mogelijk, maar de einddatum kan ook vroeger of later zijn. U beslist.
Bijkomende flexibiliteit: in de loop van het contract kunt u de oorspronkelijk bepaalde einddatum nog aanpassen.
U kunt die datum naar wens vervroegen of uitstellen, mits u binnen de leeftijdsmarge van 50 tot 80 jaar blijft.
Bij een vervroeging gelden echter twee voorwaarden:
- de resterende looptijd moet in elk geval minimaal 13 maanden bedragen;
- de nieuwe totale looptijd (van de oorspronkelijke inschrijving tot de nieuwe einddatum) mag niet korter zijn dan 5 jaar.
Opgelet! Als de looptijd minder dan of gelijk aan 8 jaar is, is er roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal leven of de
afkoopwaarde.

Financiering op maat

U kiest tussen verschillende stortingsmogelijkheden.
• Maandelijkse stortingen (minimaal 30 euro, taks inbegrepen)
• Jaarlijkse stortingen (minimaal 360 euro, taks inbegrepen)
• Een eenmalige storting (minimaal 2.500 euro, taks inbegrepen)
Soepelheid troef: ongeacht uw oorspronkelijke keuze (eenmalig beleggen van een bedrag of geregeld sparen) hebt u steeds de
mogelijkheid om een bijkomende storting (van minimaal 1.500 euro, taks inbegrepen) te doen wanneer u het wenst.
Bijkomende flexibiliteit: voor elke financieringswijze geldt wel een minimum, maar de wet beperkt het bedrag van uw stortingen niet, zoals dit wel het geval is voor verzekeringen met belastingvoordelen.

Spreiding over de 2 luiken op maat
• U verkiest eenmalig een bedrag te beleggen   
Dan bepaalt u zelf het bedrag (vóór taksen) dat u op de einddatum met absolute zekerheid wilt terugkrijgen. Dit doel wordt
uitgedrukt ten opzichte van uw oorspronkelijke investering:
• 100%: u mikt op de volledige recuperatie van het oorspronkelijk belegde kapitaal;
• u kunt ervoor kiezen om de volledige bescherming (op de einddatum) te beperken tot een gedeelte van uw oorspronkelijk kapitaal.
Zo maakt u een groter deel van dat kapitaal vrij voor beleggingen met een potentieel hoger rendement.
In dit geval stelt u een percentage vast tussen 50 en 99% van uw oorspronkelijk kapitaal;
• u kunt echter ook opteren voor een hoger beschermd eindkapitaal dan de oorspronkelijke belegging en zo uzelf  een minimum
winst op de einddatum garanderen. U bepaalt het gewenste percentage tussen 101 en 150%, op voorwaarde uiteraard dat dit
rendement werkelijk haalbaar is op basis van uw geslacht, uw leeftijd, de looptijd en de rentevoet op het ogenblik van de storting!
Uw eenmalige storting wordt op basis van uw beslissing automatisch verdeeld over de 2 luiken.
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Voorbeeld1
Paul is 45 jaar en belegt eenmalig een bedrag van 100.000 euro (taks van 1,1% niet inbegrepen, instapkosten inbegrepen) in een
Planning for Pension. Hij wenst met zekerheid 100% van zijn oorspronkelijke belegging terug te krijgen wanneer hij 65 jaar wordt. Op
basis van deze gegevens en de rentevoet op het ogenblik van de storting (bijvoorbeeld technische rentevoet van 2,75%/jaar2), zal de
verdeelsleutel als volgt zijn:
• 61.554,03 euro worden belegd in het luik Kapitaalopbouw ;
• 39.545,97 euro worden belegd in het luik Kapitaal Plus.
Op de 65e verjaardag van Paul, zal de terugbetaling van zijn Planning for Pension er als volgt uitzien:
100.000 euro, zijnde het oorspronkelijk belegde kapitaal, als resultaat van de 61.554,03 euro belegd in het luik Kapitaalsopbouw ;
+ de jaarlijkse winstdeelnames eventueel toegekend3 in het luik Kapitaalopbouw ;
+ het kapitaal gegenereerd door het luik Kapitaal Plus, als volgt berekend: aantal eenheden van de aangehouden fondsen
		 vermenigvuldigd met de eenheidswaarde.

• U wilt liever regelmatig sparen dan eenmalig
een bedrag beleggen
U bepaalt zelf uw ‘beleggersprofiel’. Op basis daarvan wordt
de spreiding van uw periodieke stortingen over de 2 luiken
bepaald.
Soepelheid troef: u kunt zelf uw spreiding bepalen, los van elk
risicoprofiel. Het staat u zelfs vrij om de spreiding in de loop
van het contract te wijzigen.

Beleggersprofiel

Spreiding van de storting over de luiken

Zeer conservatief
Conservatief
Defensief
Zeer neutraal
Neutraal

Kapitaalsopbouw

Kapitaal Plus

90%
70%
50%
30%
10%

10%
30%
50%
70%
90%

Voorbeeld1
Sofie, 38 jaar oud, start een Planning for Pension met een maandelijks bedrag van 30 euro (taks van 1,1% en instapkosten inbegrepen).
Zij wenst in dit tempo voort te sparen tot de einddatum, die zij bepaald heeft op haar 60ste verjaardag. Omdat blijkt dat zij een
‘defensief’ risicoprofiel heeft, worden alle bedragen op basis van de volgende verdeelsleutel verdeeld over de twee luiken:
• 15 euro worden belegd in het deel Kapitaalopbouw.
• 15 euro worden belegd in het deel Kapitaal Plus.

Op haar 60e verjaardag zal Sofie haar Planning for Pension als volgt terugbetaald krijgen :
5.032,01 euro door de maandelijkse storting van 15 euro in het luik Kapitaalopbouw (in de veronderstelling dat de technische
rentevoet steeds 2,75%/jaar bedraagt2 bijvoorbeeld);
+ de jaarlijkse winstdeelnames eventueel toegekend3 in het luik Kapitaalopbouw ;
+ het kapitaal gegenereerd door het luik Kapitaal Plus, als volgt berekend: aantal eenheden van de aangehouden fondsen
vermenigvuldigd met de eenheidswaarde.

1. Dit cijfervoorbeeld heeft slechts een indicatieve waarde. Uitgaande van een fictieve situatie, is het gebaseerd op de voorwaarden van kracht op 1 januari 2011.
Het heeft geen bindende waarde voor de klant, noch Fortis Bank en/of AG Insurance.
2. De rentevoet van kracht op het ogenblik van de storting wordt toegepast op de nettopremie (= storting vóór taks, instapkosten en risicopremie) en is gewaarborgd voor
deze storting gedurende de resterende looptijd van het contract. Voor latere stortingen, is de rentevoet van kracht op het ogenblik van de storting van toepassing.
3. De winstdeelname is niet gewaarborgd. Ze varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance.
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Samenstelling van het dynamisch fonds
Uw Planning for Pension heeft een resterende looptijd van meer dan 10 jaar
In dit geval blijft de spreiding over de verschillende types activa constant tot 10 jaar voor de einddatum. Daarna neemt het gewicht
van de obligaties toe.

Praktisch voorbeeld van de spreiding over de verschillende types activa vanaf 15 jaar vóór de einddatum (afgerond)
Resterende looptijd

Aandelen

Obligaties

Vastgoed

Alternatieve beleggingen

15 jaar
10 jaar
5 jaar
1 jaar

60%
60%
40%
20%

20%
20%
50%
70%

10%
10%
5%
5%

10%
10%
5%
5%

Uw Planning for Pension heeft een resterende looptijd van minder dan 10 jaar
In dit geval wijzigt de spreiding over de verschillende types activa geleidelijk. De samenstelling van het fonds evolueert in functie
van het resterend aantal jaren tot de einddatum. Het gewicht van de obligaties neemt toe naarmate het resterend aantal jaren
afneemt.

Praktisch voorbeeld van de evolutie van de spreiding over de verschillende types activa vanaf 8 jaar en 1 maand
vóór de einddatum (afgerond)
Resterende looptijd

Aandelen

Obligaties

Vastgoed

Alternatieve beleggingen

8 jaar
5 jaar
3 jaar
1 jaar

50%
40%
30%
20%

35%
50%
60%
70%

7,5%
5%
5%
5%

7,5%
5%
5%
5%

De fondsen gekoppeld aan het luik Kapitaal Plus van Planning for Pension beogen, via een goed gespreide samenstelling, een optimaal rendement te behalen rekening
houdend met hun risicoklasse. De meest recente risicoklasse per fonds kan u terugvinden in de “Financiële infofiche Levensverzekering” Planning for Pension. Voor deze
fondsen wordt er geen rendementsgarantie gegeven door de verzekeringsonderneming. De eenheidswaarde van elk fonds kan schommelen in de tijd. Het financiële risico
dat daarmee verbonden is, wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

5/6

Planning for Pension in een oogopslag
Planning for Pension is een individuele levensverzekering van AG Insurance met twee luiken:
- Kapitaalopbouw met een gewaarborgde interestvoet (tak 21)
- Kapitaal Plus waarvan het rendement verbonden is aan een beleggingsfonds (tak 23)
Inschrijving

Betrokken partijen
- Verzekerde = de verzekeringsnemer
- Begunstigde bij leven van de verzekerde = naar keuze
- Begunstigde in geval van overlijden van de verzekerde = naar keuze
- Verzekeraar = AG Insurance
Premies
• Eenmalige storting: minimaal 2.500 euro
• Periodieke stortingen:
- maandelijkse of jaarlijkse: minimaal 30 euro/maand of 360 euro/jaar,
- koppeling aan de index der consumptieprijzen: mogelijk,
- rekenkundige herwaardering: mogelijk (van 1 tot 6%).
• Bijkomende stortingen: minimaal 1.500 euro
- Minimaal: 8 jaar en 1 maand
- Begin: 1ste dag van de maand van de storting
- Einde: 1ste dag van de maand na de gekozen termijn, tussen 50ste en 80ste verjaardag.
- Wijziging van de termijn van de contracten: de eerste 2 wijzigingen zijn gratis (vervolgens 50 euro per wijziging per contract)

Looptijd

	Luik Kapitaalsopbouw	Luik Kapitaal Plus
(tak 21)
(tak 23)

Garantie

Waarborgen bij leven				
• Met elke gestorte premie stemt een deel van het gewaarborgd
• Het kapitaal is gelijk aan het aantal in het fonds aankapitaal op de einddatum overeen. 		 gehouden eenheden, vermenigvuldigd met de waarde
• De som van deze delen verminderd met eventuele afkopen vormt
van de eenheid, op einddatum.
op de einddatum het gewaarborgde kapitaal.
• Dit totale kapitaal wordt eventueel vermeerderd met de winstdeling.
Waarborgen bij overlijden
• 101% van de reserve van het luik Kapitaalsopbouw (inclusief
• Aantal in het fonds aangehouden eenheden, vermenigdde winstdelingen).			 vuldigd met de waarde van de eenheid.

Rendement

• Gewaarborgd kapitaal op de einddatum: op elke premie
• Het rendement is niet gewaarborgd, het varieert
		wordt het op het moment van de storting geldende tarief 		 in functie van de evolutie van de financiële markten.
		toegepast en gewaarborgd tot de einddatum.
• De eventuele winstdeling varieert volgens de economische conjunctuur
en de resultaten van AG Insurance en wordt bepaald volgens de regels
van het Winstdeelnameplan.
1,1% taks op de premies.
Geen belastingvermindering op de gestorte premie
Geen roerende voorheffing op de einddatum, tenzij looptijd kleiner of gelijk aan 8 jaar.

Fiscaliteit

• Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract is wel roerende
• Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract
voorheffing verschuldigd, conform de fiscale wetgeving in voege en		 is geen roerende voorheffing verschuldigd, conform
onder voorbehoud van wijzigingen in de toekomst.		 de fiscale wetgeving in voege en onder voorbehoud
				 van wijzigingen in de toekomst.
Instapkosten: 3,5%.
Een voorkeurtarief van 3% wordt toegepast op elke nieuwe premie, op voorwaarde dat het totaal van de reeds gestorte premies en deze
nieuwe premie gelijk is aan of hoger dan 25.000 euro.

Kosten

Geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde.
Afkoopvergoedingen
Een volledige of gedeeltelijke afkoop is mogelijk tegen betaling van een afkoopvergoeding, die berekend wordt op de theoretische
afkoopwaarde en gelijk is aan:
• 3% het eerste jaar en dan jaarlijks daalt met 0,5% gedurende 3 jaar;
• 1% vanaf het 5de jaar;
• 0% gedurende het laatste jaar;
• De minimum afkoopvergoeding bedraagt 75 euro.
• In geval van afkoop binnen de eerste 8 jaar is een financiële correctie
mogelijk.
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