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Kent u de sterkste aanzet voor
een mooi aanvullend pensioen?
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DE STERKSTE
AANZET

voor een mooi
aanvullend pensioen

Als geconventioneerde arts, tandarts,
apotheker of logopedist, zelfstandige verpleegkundige, kinesitherapeut hebt u jaarlijks recht op een tegemoetkoming van het
RIZIV. Dat geld mag u aanwenden voor een
aanvullend pensioen en/of gewaarborgd
inkomen. Dat kan zelfs op een bijzonder
eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier.

EEN FINANCIEEL

■■ de tussenkomst van het RIZIV wordt niet
bijgeteld bij uw inkomsten;
■■ als u uw pensioenkapitaal ontvangt, dan
betaalt u slechts de volgende belasting:

• de RIZIV-bijdrage van 3,55%;
e solidariteitsbijdrage van hoogstens
d
2%;
e en fictieve rente die u voor een bepaalde
periode aangeeft bij uw belastbare
inkomsten (op de winstdeling betaalt u
geen fictieve rente).

voordelige formule

U hoeft zelf geen cent te investeren. Kiest
u voor een Pension Invest Plan - RIZIV, dan
financiert u alles met de tussenkomst van
het RIZIV. Tegelijk geniet u een gunstig
fiscaal regime:

U geniet een
gunstige fiscale
regeling op de
einddatum

Ook een bescherming

VOOR HET ACHTERBLIJVEND GEZIN
Zou u vóór het einde van het contract
overlijden, dan keren wij 100% van het
opgebouwde pensioenkapitaal aan de
begunstigde(n) van uw keuze. Zo hebben uw
partner of uw gezin geen financiële zorgen.

Ook een bescherming

BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

EEN WELKOME AANVULLING
op uw pensioen

Het wettelijk pensioen van zelfstandigen
blijft heel bescheiden. Daarom zijn eigen
initiatieven broodnodig. Met in de eerste
plaats het Pension Invest Plan - RIZIV. Het
rendement op uw aanvullend pensioenkapitaal komt uit twee bronnen:
■■ uw Pension Invest Plan - RIZIV verzekering heeft een gewaarborgd rendement
tot op de einddatum van uw contract;
■■ daar bovenop komt nog eens de eventuele winstdeling. Let wel: die is niet
gewaarborgd. Ze kan variëren naargelang
de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. Ze is dus geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Door uw RIZIV-contract heeft u ook recht op
solidariteitsprestaties dankzij de storting
van 10 % van elke tussenkomst van het
RIZIV (verminderd met de bijdrage ‘arbeidsongeschiktheid’) in een solidariteitsfonds.
En dat zonder medische aanvaarding !
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij volledige arbeidsongeschiktheid door
ziekte of ongeval, wordt na een eigenrisicotermijn van 12 maanden de financiering
van het contract ten laste genomen voor
de duur van de arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsongeschiktheidsrente
Bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt
AG Insurance, na een eigenrisicotermijn
van 90 dagen en gedurende maximaal 1
jaar, een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de
jaarlijkse bijdrage “pensioen”. Deze rente is
maandelijks betaalbaar en bedraagt maximaal 12.000 EUR per jaar.
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Tussenkomst bij moederschap
Bij moederschap wordt een bedrag, gelijk
aan 15% van de bijdrage “pensioen”, op
het RIZIV-contract gestort. Bovendien
ontvangt de moeder voor haar pasgeboren
kindje een eenmalige bijdrage van 100 EUR
rechtstreeks op haar rekening.
Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente
Bij overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar
betaalt AG Insurance, in functie van de
leeftijd, een jaarlijkse rente gedurende
10 jaar. Tijdens de eerste 12 maanden is er
enkel dekking bij overlijden door ongeval.
Uitkering bij ernstige ziekten
Bij diagnose van een ernstige ziekte vóór 60
jaar wordt eenmalig een forfaitair bedrag,
gelijk aan de laatste bijdrage “pensioen”,
aan de aangeslotene uitbetaald.

Ook om een

HUIS TE KOPEN OF TE BOUWEN
Wist u dat u uw verzekering kunt gebruiken
voor een woning of een ander woonproject?
U kunt ze dus gebruiken als aanvulling op
of in plaats van een hypothecaire lening.
In de praktijk neemt u een voorschot op
uw contract en u gebruikt het om een
woning te kopen, bouwen of verbouwen
in de Europese Economische Ruimte
(EER). Dat zijn alle landen van de EU plus
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

AL UW TROEVEN OP EEN RIJTJE:
1 een extra kapitaal als u met pensioen gaat;

2 u betaalt zelf geen cent: het RIZIV financiert uw contract;
3 u geniet een zeer voordelig fiscaal regime;

4 u voorziet een kapitaal voor uw begunstigden in geval
van overlijden;

5 u geniet een bescherming tegen arbeidsongeschiktheid;

6 u kunt uw contract gebruiken om onroerend goed te verwerven.

informatie

Wanneer hebt u recht

OP EEN RIZIVTUSSENKOMST?
U moet als dokter, tandarts, apotheker,
logopedist, kinesitherapeut of zelfstandige
verpleegkundige zijn toegetreden tot het
Nationaal Akkoord met de ziekenfondsen en
daardoor volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Daarbovenop moet u ook elk
jaar een aanvraag tot tussenkomst indienen
bij het RIZIV. Dat doet u met het correcte
formulier en binnen een vastgestelde
periode. De aanvraagprocedure voor de
RIZIV-tussenkomst is dezelfde voor dokters
en tandartsen. De apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandige
verpleegkundigen moeten een andere
aanvraagprocedure volgen.
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UW RIZIV-TUSSENKOMST
krijgen?

EENVOUDIG:
AG Insurance
neemt u alle administratie uit handen

wij regelen alles voor u.
Uiteraard gaat u eerst van start met uw
persoonlijk Pension Invest Plan-RIZIV in
uw kantoor van BNP Paribas Fortis.
Voor de jaarlijkse tussenkomst van het
RIZIV neemt AG Insurance u alle administratie uit handen. Zo hoeft u er dus elk jaar
niet opnieuw zelf aan te denken.

VOOR DOKTERS EN TANDARTSEN
1 Elk jaar krijgt u van AG Insurance een

gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier
van het RIZIV voor het huidig dienstjaar.
U vult het aan en bezorgt het vóór 20 juni
aan AG Insurance.
2 AG Insurance vult op zijn beurt enkele

velden op het formulier in en bezorgt het
vóór 30 juni aan het RIZIV. Uw relatiebeheerder bij de bank krijgt daarvan bevestiging.
3 Het RIZIV stort daarna (dienstjaar +1)

zijn tussenkomst aan AG Insurance die
het bedrag onmiddellijk doorstort in uw
Pension Invest Plan-RIZIV.
4 U krijgt jaarlijks een pensioenfiche met
een volledig overzicht.

>>UW RIZIV-TUSSENKOMST KRIJGEN?
VOOR APOTHEKERS, LOGOPEDISTEN, ZELFSTANDIG
VERPLEEGKUNDIGEN EN KINESITHERAPEUTEN
1 Elk jaar krijgt u van AG Insurance een
gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier
van het RIZIV voor het vorig dienstjaar.
U vult het aan en bezorgt het vóór
20 maart aan AG Insurance.
2 AG Insurance vult op zijn beurt enkele
velden op het formulier in en stuurt het
vóór 30 maart terug naar het RIZIV. Uw
relatiebeheerder bij de bank krijgt daarvan
bevestiging.
3 Het RIZIV kan u tot 31 juli bijkomende

informatie vragen. Die moet u dan bezorgen aan het RIZIV vóór 31 oktober.

4 Het RIZIV stort daarna (in het dienstjaar

+2) zijn tussenkomst aan AG Insurance die
het bedrag onmiddellijk doorstort in uw
Pension Invest Plan-RIZIV.

5 U krijgt jaarlijks een pensioenfiche met

een volledig overzicht.

12

14

HOE HOOG IS

de RIZIV-tussenkomst?
De hoogte van de RIZIV-tussenkomst hangt af van
uw beroep:
PROFESSIONELE ACTIVITEIT

VOORWAARDE

TANDARTS

TUSSENKOMST
RIZIV 2014

TUSSENKOMST
RIZIV 2015

TUSSENKOMST
RIZIV 2016

2.239,31 EUR

2.239,31 EUR

*

KINESITHERAPEUT

1 Min. 1.500 verstrekkingen of 36.000 EUR in M-waarden
2 Min. 2.300 verstrekkingen of 55.200 EUR in M-waarden
3 Min. 3.000 verstrekkingen of 72.000 EUR in M-waarden

1.527,00 EUR
Zonder voorwaarde

1 1.400,00 EUR
2 1.850,00 EUR
3 2.475,00 EUR

*

ARTS

Geconventioneerd
Gedeeltelijk geconventioneerd

4.505,82 EUR
2.199,76 EUR

4.535,00 EUR
2.200,00 EUR

4.563,12 EUR**
2.213,64 EUR**

APOTHEKER

1 Voltijds (38 u/week)
2 Deeltijds (28 tot 38 u/week)
3 Halftijds (19 tot 28 u/week)

1 2.828,73 EUR
2 2.121,55 EUR
3 1.414,37 EUR

*

*

LOGOPEDIST

Verstrekkingen R
900 – 1.999 EUR
2.000 – 4.000 EUR
> 4.000 EUR

N.v.t.

N.v.t.

1.200 EUR**
2.475 EUR**
Geen

ZELFSTANDIGE
VERPLEEGKUNDIGE

Bedrag terugbetaalde verstrekkingen
< 33.000 EUR
33.000 – 150.000 EUR
> 150.000 EUR

N.v.t.

N.v.t.

Geen
500 EUR**
Geen

Waarden R
15.750 – 34.999 EUR
35.000 – 70.000 EUR
> 70.000 EUR

* De bedragen voor 2015 en 2016 werden nog niet gepubliceerd.
** Deze bedragen moeten nog goedgekeurd worden bij Koninklijk Besluit.

ELKE DAG DAT U EERDER BEGINT,
betekent een nóg beter pensioen

Bent u voorlopig nog assistent of specialist-geneesheer in opleiding? Geen
probleem: u kunt al direct een Pension
Invest Plan-RIZIV afsluiten, ook al hebt u
uw RIZIV-nummer nog niet.

U hoeft ook nooit te wachten op een
volgend kalenderjaar om te starten.
Gaat u bijvoorbeeld in juli van start met
uw praktijk en hebt u recht op de RIZIVtussenkomst, dan berekent het RIZIV zijn
tussenkomst op basis van de gewerkte
maanden juli tot december. Met alle voor
delen vandien voor een geslaagde start
van uw pensioenopbouw.
Maak een afspraak met de specialist
vrije beroepen van het kantoor van
BNP Paribas Fortis in uw buurt en bekijk
samen uw sterkste aanzet voor een mooi
aanvullend pensioen.

WORD FAN

op facebook
facebook.com/
bnpparibasfortis.com

BEL ONS

02 433 43 31
ma-vrij 7-22 u.;
za 9-17 u.

RENDEZ-NOUS
VISITE

bnpparibasfortis.be

FOLLOW US
on twitter
twitter.com/
vraagbnppf

KOM LANGS

in het kantoor
op afspraak ma-vrij
tot 19 u.; za 9-12 u.

BNP PARIBAS FORTIS NV

AG INSURANCE

Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0403.199.702
FSMA-nr. 25.879 A

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0404.494.849
www.aginsurance.be

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance NV, aangeboden door
BNP Paribas Fortis.
AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel –
BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be Verzekeringsonderneming
toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België,
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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