SPAREN EN BELEGGEN

Beslissingsboom: Sparen en beleggen via verzekeringen voor particulieren

Ik wil de
aankoop of de
bouw van een
onroerend goed
voorbereiden

Ik wil sparen
voor mijn
pensioen

Ik wil sparen
voor mijn
kinderen of
kleinkinderen

Home Invest
Plan
• Met fiscale
optimalisatie

Pension Invest
Plan
• Garantie van
de geïnvesteerde premie.
• Gegarandeerd
rendement
• Fiscale
optimalisatie is
mogelijk

Planning for
Pension
• Garantie van
een percentage van de
geïnvesteerde
premie
• Potentieel
hoger
rendement

Junior Invest
Plan
• Garantie van
de geïnvesteerde premie.
• Gegarandeerd
rendement op
einddatum

Ik beleg voor later, ik heb geen specifiek doel 1

Ik wil een
inkomen uit mijn
kapitaal halen
en dit
levenslang

Ik wil de
overdracht van
mijn vermogen
plannen

Renteplan
• Gegarandeerde
rentevoet
• Met afstand
van kapitaal

Property &
Benefit Plan

Junior Future
Plan
• Garantie van
een percentage van de
geïnvesteerde
premie
• Potentieel
hoger
rendement

GARANTIE VAN DE
GEINVESTEERDE
PREMIE +
GEGARANDEERD
RENDEMENT

Free Invest Plan
• Looptijd: 8 jaar +
1 maand
• Geen tussentijdse
uitkeringen
Fix & Income Plan
• Looptijd: 8 jaar +
1 dag
• Periodieke
uitkeringen

BESCHERMING VAN
GARANTIE OP
EEN PERCENTAGE VAN
EINDDATUM VAN EEN
DE GEÏNVESTEERDE
PERCENTAGE VAN DE
PREMIE OP EINDDATUM
GEINVESTEERDE
VAN HET
PREMIE +
ONDERLIGGENDE FONDS
POTENTIEEL HOGER
+ POTENTIEEL HOGER
RENDEMENT
RENDEMENT
Target Invest Plan

ZONDER
BESCHERMING VAN
DE GEINVESTEERDE
PREMIE +
POTENTIEEL NOG
HOGER RENDEMENT

Smart Invest Portfolio
MET
BESCHERMINGSMECHANISME

ZONDER
BESCHERMINGSMECHANISME

Smart Fund Plan

Easy Fund Plan

Smart Fund Plan Private

(1) Wanneer u inschrijft op deze beleggingsverzekering zal BNP Paribas Fortis, naast het doorlopen van deze beslissingsboom, een bijkomende profieltest uitvoeren. In deze test gaan we na 1) of het intrinsieke risico van de verzekering
die u koopt niet te hoog is voor uw beleggersprofiel; 2) of de samenstelling van uw portefeuille na aankoop van deze
verzekering nog zal overeenstemmen met uw beleggersprofiel; 3) of het bedrag dat u in deze verzekering belegt niet
te groot is in vergelijking met uw portefeuille.

U vindt een gedetailleerde informatiefiche over deze beleggingen op onze website www.bnpparibasfortis.be. Ga naar Sparen en beleggen/Alle producten en klik op de beleggingsverzekering waarover u meer info wenst.

Dit betreft verzekeringsproducten 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
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.
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Ik spaar of beleg voor een specifiek doel

SPAREN EN BELEGGEN

Easy Fund Plan - Smart Fund Plan

Binnen Easy Fund Plan en Smart Fund Plan kunt u kiezen uit verschillende beleggingsfondsen. BNP Paribas Fortis beveelt
een fonds aan op basis van uw beleggersprofiel.

Junior Future Plan - Target Invest Plan Planning for Pension

BNP Paribas Fortis geeft voor elk beleggersprofiel de opdeling aan tussen het deel “Kapitaalsopbouw” (Tak 21) en het deel
“Kapitaal Plus” (Tak 23).
• Enige premie: BNP Paribas Fortis vertrekt van de aanbevolen kapitaalbescherming op de voorziene einddatum van het contract. Op basis
hiervan wordt bepaald welk deel in het luik “Kapitaalsopbouw” (Tak 21) wordt belegd en welk deel in het luik “Kapitaal Plus” (Tak 23).
• Periodieke premies: BNP Paribas Fortis vertrekt van het beleggersprofiel. Op basis van dit profiel geeft BNP Paribas Fortis de aanbevolen
verdeling tussen de luiken “Kapitaalsopbouw” (Tak 21) en “Kapitaal Plus” (Tak 23). Opgelet: in Target Invest Plan zijn geen periodieke
premies mogelijk.

Profiel

Enige premie
(Junior Future Plan - Target Invest Plan - Planning for Pension)

Periodieke premies
(Junior Future Plan - Planning for Pension)

Conservatief

Minstens 100% kapitaalbescherming

Minstens 95% in het luik “Kapitaalsopbouw” (Tak 21)

Defensief

Minstens 90% kapitaalbescherming

Minstens 85% in het luik “Kapitaalsopbouw” (Tak 21)

Neutraal

Minstens 75% kapitaalbescherming

Minstens 70% in het luik “Kapitaalsopbouw” (Tak 21)

Dynamisch

Minstens 50% kapitaalbescherming

Minstens 45% in het luik “Kapitaalsopbouw” (Tak 21)

Agressief

Kapitaalbescherming mag minder zijn dan 50%

Mag minder dan 45% zijn in het luik “Kapitaalsopbouw” (Tak 21)

U vindt een gedetailleerde informatiefiche over deze beleggingen op onze website www.bnpparibasfortis.be. Ga naar Sparen en beleggen/Alle producten en klik op de beleggingsverzekering waarover u meer info wenst.
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Beslissingsboom: S
 paren en beleggen via verzekeringen voor particulieren
aanvullende info

SPAREN EN BELEGGEN

Beslissingsboom: Sparen en beleggen via verzekeringen voor professionelen
Ik spaar of beleg voor een bepaald doel
Ik wil sparen voor mijn
pensioen

Ik ben zelfstandige zonder
vennootschap

Ik ben zelfstandige
met vennootschap
Door mij onderschreven ten voordele van mezelf:

Ik wil mijn overlijdensrisico
verzekeren

Pension Invest Plan - VAPZ
Premie is fiscaal aftrekbaar
als sociale bijdrage.

Ik wil mijn arbeidsongeschiktheid
verzekeren

Gewaarborgd inkomen (stand alone)
Meer details in de beslissingsboom
“Niet-financiële verzekeringen”.

Pension Invest Plan - RIZIV
Voor geconventioneerde geneesheren,
apothekers, kinesisten of tandartsen.

Ik beleg voor later, ik heb geen bepaald doel voor ogen

Zie aanbod Particulieren

en ik wens een product
Gewaarborgd inkomen (stand alone)
Meer details in de beslissingsboom
“Niet-financiële verzekeringen”.

Pension Invest Plan - VAPZ
Premie is fiscaal aftrekbaar als sociale
bijdrage.

Zie aanbod Particulieren

Onderschreven door
mijn vennootschap
ten voordele van de
vennootschap:
Onderschreven door
mijn vennootschap
ten voordele van
mezelf:

Onderschreven
door de vennootschap ten voordele
van de werknemers:

Individuele Pensioentoezegging - IPT

Bedrijfsleidersverzekering
Onder bepaalde voorwaarden fiscaal
voordeel gebonden aan premie.

Gewaarborgd inkomen (stand alone)
Meer details in de beslissingsboom
“Niet-financiële verzekeringen”.

Aanvullende waarborg bij IPT

Aanvullende waarborg bij IPT

Business Invest Plan (Dual) –
(kapitalisatieverrichting, Tak 26)

Tijdelijke overlijdensverzekering –
Schuldsaldo – fiscaal regime IPT

Pension@work

Aanvullende waarborg bij Pension@work

Aanvullende waarborg bij Pension@work

U vindt een gedetailleerde infofiche over deze beleggingen op onze website www.bnpparibasfortis.be. Ga naar de pagina “Ondernemers” “Sparen en Beleggen / Alle Producten” en klik op de beleggingsverzekeringen waarover u meer informatie wenst.
Dit betreft verzekeringsproducten 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
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.
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Pension Invest Plan - RIZIV
Voor geconventioneerde geneesheren,
apothekers, kinesisten of tandartsen.

