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De ’papy boom’ is geen mythe!
De levensverwachting blijft toenemen: op 60-jarige
leeftijd heeft de Europese bevolking nog een
gemiddelde levensverwachting van bijna 20 jaar.
Daar klaagt niemand over. Temeer daar uit tal
van studies en onderzoeken blijkt dat de Senioren
gezonder oud worden, langer zelfstandig blijven en
volop plannen maken en activiteiten organiseren...
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De levenskwaliteit van de Senioren is weliswaar steeds minder leeftijdsgebonden, maar blijft
nauw verbonden met de financiële mogelijkheden om er een aangename levensstijl op na te
houden met reizen, een tweede verblijf, frequente uitstapjes, prima wijntjes of andere
geneugten van de gouden leeftijd.
Heel wat Senioren willen bovendien volop van het leven profiteren en tegelijk een vermogen
nalaten aan hun kinderen.

ProPerty & Benefit Plan
ProPerty & BeneFIt Plan is een individueel levensverzekeringsproduct met enige premie van AG Insurance, speciaal ontwikkeld voor
Senioren (minimaal 50 jaar oud) die op een financieel comfortabele manier willen genieten van hun pensioen en tegelijk een
vermogen willen nalaten aan hun naasten.
De benaming dekt de twee specifieke eigenschappen van deze formule:
➡ Property: om het geïnvesteerde bedrag te waarborgen ten gunste van uw
nabestaanden.
U investeert een vrij te kiezen bedrag in uw ProPerty & BeneFIt Plan.
U bent er zeker van dat uw netto geïnvesteerde premie (excl. taks) bij uw
overlijden terechtkomt bij de door u aangewezen begunstigde.
➡ Benefit: om onmiddellijk een levenslang gewaarborgd aanvullend inkomen te
verwerven.
U kunt opteren voor een plan met maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of
jaarlijkse rente, verhoogd met een eventuele jaarlijkse winstdeelname, afhankelijk
van de economische toestand en de resultaten van AG Insurance.
Van bij de start kent u dus de minimumrente die levenslang gewaarborgd blijft.

ProPerty & Benefit Plan is 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
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, B-1000 Brussel – RPR Brussel –
BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de
FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden
verzekeringsagent van AG Insurance nv.
Raadpleeg de algemene voorwaarden met alle kenmerken en kosten van het
ProPerty & BeneFIt Plan, gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas
Fortis.
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Property & Benefit Plan: specifieke oplossingen voor specifieke klanten
BNP Paribas Fortis heeft altijd al veel zorg besteed aan oplossingen die afgestemd zijn op de behoeften en bekommernissen van
Senioren. Getuige daarvan het uitgebreide gamma aan specifieke producten en diensten.
Het Property & Benefit Plan kunt u in volgende gevallen gebruiken:
➡ Situatie 1: u denkt eraan om een handgift te doen aan een van uw naaste
familieleden om uw vermogen over te dragen en uw nalatenschap te
organiseren, maar u wilt tegelijk een regelmatig aanvullend inkomen dat
levenslang gewaarborgd is.
➡ Situatie 2: u wilt een periodiek aanvullend inkomen dat levenslang
gewaarborgd is, maar u wenst tegelijk het netto geïnvesteerde bedrag
(premie excl. taks) voor uw nabestaanden te bewaren.

Goed om weten
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.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
Met uw klachten kunt u terecht bij
• BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel;
• 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 info@ombudsman.as.
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1. Een oplossing voor een handgift
U wenst uw nalatenschap te regelen en overweegt een deel van uw vermogen door middel van een handgift door te geven.
Tegelijkertijd wenst u levenslang van een gewaarborgd aanvullend inkomen op dat kapitaal te genieten.
U wilt deze handgift voor uw kind of een verwant in goede banen leiden. Property &
Benefit Plan biedt u een oplossing voor uw bekommernissen. Inderdaad,
• de begiftigde (begunstigde van de handgift) zal bij uw overlijden over het netto
geïnvesteerde kapitaal (premie excl. taks) beschikken, in principe zonder
successierechten te moeten betalen (het betalen of het niet-betalen van de
successierechten hangt af van de fiscale wetgeving en de concrete omstandigheden
omtrent de liquidatie van het contract);
• de schenker blijft tot zijn overlijden de inkomsten uit dit kapitaal ontvangen.

Hoe werkt het concreet?
➡ Het deel Property
Dit eerste deel waarborgt bij uw overlijden de storting van het netto geïnvesteerde bedrag (premie excl. taks) ten gunste van uw kind of uw verwant (begiftigde). Hij zal dan
kunnen beschikken over het kapitaal dat in uw Property & Benefit Plan geïnvesteerd is.
➡ Het deel Benefit
Dankzij dit tweede deel behoudt u een inkomen uit het kapitaal dat in uw Property &
Benefit Plan werd geïnvesteerd, en dit zolang u leeft. Het levert u immers onmiddellijk
en levenslang een gewaarborgd aanvullend inkomen op, in de vorm van een periodieke
(jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse) rente. Deze rente kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname.

2. Een oplossing om zich levenslang van een aanvullend inkomen te verzekeren
U hebt een fase in uw leven bereikt waarin u een gewaarborgd aanvullend inkomen wenst voor de rest van uw dagen. U wenst uw
inkomen ook lang na het einde van uw loopbaan veilig te stellen en u beschikt over een te investeren kapitaal (een afscheidspremie,
het kapitaal van een groepsverzekering, de verkoopsom van een onroerend goed, ...).
Tegelijkertijd wenst u dit kapitaal veilig te stellen opdat uw nabestaanden er na uw overlijden volop van kunnen genieten. In dat
geval biedt Property & Benefit Plan u een oplossing:
• u investeert het bedrag van uw keuze en kiest met welke regelmaat u het aanvullende inkomen wil ontvangen;
• de door u aangeduide begunstigde(n) ontvangt (ontvangen) het netto geïnvesteerde kapitaal (premie excl. taks) bij uw overlijden.

Hoe werkt het concreet?
➡ Het deel Property
Dit eerste deel waarborgt de storting van het totaal netto geïnvesteerde bedrag (premie excl. taks) ten gunste van uw nabestaanden bij uw overlijden. Zij zullen dan kunnen beschikken over het kapitaal dat in uw Property & Benefit Plan werd geïnvesteerd.
➡ Het deel Benefit
Dankzij dit tweede deel behoudt u een inkomen uit het kapitaal dat in uw Property & Benefit Plan werd geïnvesteerd, en dit zolang
u leeft. Het levert u immers onmiddellijk en levenslang een gewaarborgd aanvullend inkomen op, in de vorm van een periodieke
(jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse) rente. Deze rente kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname.
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PROPERTY & BENEFIT PLAN in een oogopslag
ProPerty & BeneFIt Plan is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance NV, buiten fiscaliteit en onderworpen aan het
Belgisch recht. Deze verzekering richt zich tot investeerders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren en hieruit levenslang een
gegarandeerd inkomen willen ontvangen en tevens het geïnvesteerde bedrag voor hun nabestaanden willen bewaren.
Beschrijving

ProPerty & BeneFIt Plan bestaat uit twee contrracten waarop samen moet worden ingeschreven.
• het contract Property: een ’levenslange’ verzekering (tot het overlijden van de verzekerde). Bij overlijden van de verzekerde is de
betaling gegarandeerd van een kapitaal (niet onderworpen aan roerende voorheffing) aan de begunstigde, ongeacht het ogenblik van het
overlijden;
• het contract Benefit: lijfrenteverzekering die de rentegenieter levenslang een uitkering waarborgt van een periodieke rente, verhoogd
met een eventuele jaarlijkse winstdeelname.
Betrokken partijen:
• Verzekeringsnemer Property = Verzekeringsnemer Beneﬁt.
• Verzekerde Property = Verzekerde Beneﬁt. De verzekerde moet minstens 50 jaar zijn bij de inschrijving.
• Begunstigde bij overlijden Property = vrij aangeduid door de verzekeringsnemer.
• Rentegenieter Beneﬁt = Verzekerde Beneﬁt.

Garantie

Waarborg bij leven: contract Benefit
• Lijfrente betaald aan de rentegenieter zolang de verzekerde in leven is.
• Periodiciteit van de rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks.
• De rente kan verhoogd worden met een eventuele jaarlijkse winstdeelname. Die winstdeelname is niet gegarandeerd en varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance nv.
Waarborg bij overlijden: contract Property
• Kapitaal bij overlijden = totaal netto geïnvesteerde bedrag in het ProPerty & BeneFIt Plan = totale enige netto premie (exclusief taks).
Levenslang: de twee contracten lopen af bij overlijden van de verzekerde.

Looptijd

Inschrijven op het ProPerty & BeneFIt Plan gebeurt enkel met een enige premie waarvan het bedrag vrij gekozen wordt door de
verzekerde, rekening houdend met de minimale bedragen die nodig zijn in functie van de periodiciteit van de uitgekeerde rente.
• Voor een jaarlijkse rente bedraagt de minimale enige premie 6.250 EUR (taks en kosten inbegrepen);
• Voor een maandelijkse, trimestriële of semestriële rente bedraagt de minimale enige premie 25.000 EUR (taks en kosten inbegrepen).
Inschrijving

Instapkosten: 4,51% op de netto-geïnvesteerde premie.
Geen uitstapkosten bij overlijden.

Kosten

Afkoop
• Enkel de volledige afkoop van het contract Property of van de twee contracten op hetzelfde moment is mogelijk. De afkoop van enkel
het contract Benefit is nooit mogelijk.
• De afkoopvergoeding bedraagt 5%.
Taks op levensverzekeringen: 2% (verzekeringsnemer = fysieke persoon).

Fiscaliteit

Fiscaal regime:
• Contract Property: er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat uitgekeerd is bij het overlijden van de verzekerde.
Successierechten kunnen in sommige gevallen verschuldigd zijn. Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de 8 jaar volgend op
de sluiting is er wel roerende voorheffing verschuldigd.
• Contract Benefit: volgens de huidige fiscale wetgeving is slechts 3% van het samenstellend kapitaal van de rente onderworpen aan
een afzonderlijke jaarlijkse belasting van 27% (verhoogd met de opcentiemen).
De verworven winstdelingen zijn niet belastbaar.

Vraag een simulatie op maat aan
ProPerty & BeneFIt Plan is een investeringsformule die een oplossing biedt voor al uw zorgen op het vlak van vermogensplanning.
U haalt er een regelmatig inkomen uit dat levenslang gewaarborgd is. Het startkapitaal wordt bovendien beschermd voor uw
nabestaanden.
Om de rente te kennen die uw investering kan opleveren:
ga langs in een kantoor van BNP Paribas Fortis
bel het nummer 02 433 41 34
Op basis van een simulatie op maat zullen onze specialisten u raad kunnen geven en u de talrijke voordelen van deze formule kunnen
toelichten.
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