Actie Pensioen

Een aanvullend pensioen

voor een stralende
toekomst!

Hoeveel bedraagt uw pensioen?
Weet u dat het gemiddelde wettelijke pensioen voor
loontrekkenden amper 1130,50 EUR bruto is, en voor
zelfstandigen zelfs maar 814 EUR1? Het is dus belangrijk om
nú al te bepalen welk maandelijks inkomen u later graag wilt
krijgen.
Bent u zelfstandige, loontrekkende, ambtenaar met of zonder
‘volledige’ loopbaan, getrouwd of niet … Voor de berekening
van uw pensioen moeten verschillende aspecten in rekening
gebracht worden. Naargelang van uw huidige situatie berekenen
wij voor u het pensioenbedrag dat u zult krijgen, en hoe u
dat kunt verhogen in functie van uw specifieke behoeften en
wensen.

Hoe bereidt u uw pensioen goed
voor?
Door uw wettelijke pensioen te berekenen op basis van uw
statuut en uw inkomsten.
Door dat pensioen uit te breiden met aanvullende inkomsten.
Zo verzekert u zich van een comfortabel leven na uw pensioen.

De juiste vragen
Om exact te kunnen bepalen hoeveel u zal krijgen 		
en wat u nodig zal hebben om uw levensstandaard 		
te behouden, moet u zich de juiste vragen stellen:
wat zijn uw huidige inkomsten?
wat is het verschil met uw wettelijke pensioen?
wat doet u al voor de opbouw van uw pensioen?
doet u aan pensioensparen en/of langetermijnsparen?
spaart u in het kader van uw professionele activiteit?
spaart u op een andere manier?
…

Hoe vollediger en correcter de gegevens zijn, hoe
nauwkeuriger we uw pensioen kunnen berekenen.
Breng dus de nodige documenten mee voor een optimale
berekening: loonfiche, opgebouwde spaargeld via uw VAPZ
(Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), IPT (Individuele
Pensioentoezegging), groepsverzekering, pensioensparen,
langetermijnsparen …

Maak zelf de berekening!
Om u te helpen een antwoord te vinden op deze vragen, is het
advies van een expert onmisbaar. Contacteer ons voor een
simulatie! Samen bepalen we hoe u het inkomen dat u na uw
pensioen wilt krijgen, kunt verzekeren.

3 redenen om aan
pensioensparen
te doen
1

U behoudt uw levensstandaard na uw pensioen.

2

U geniet fiscale voordelen.

3

U realiseert uw wensen volgens een persoonlijke
formule op uw maat.

Kom langs!
Sparen voor uw pensioen via een levensverzekering biedt u
nog heel wat andere voordelen die u onmiddellijk kunt
genieten. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak! We gaan
samen op zoek naar een oplossing die is aangepast aan uw
situatie zodat u gerust met pensioen kunt gaan.
In de voorgestelde oplossingen worden tak 21-levensverzekeringen
aangeboden (individuele levensverzekeringen met gewaarborgde
interestvoet). Deze zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor
het exacte productgamma, de kenmerken en de eraan verbonden
risico’s, kunt u terecht bij uw makelaar. U kunt de infofiches en de
algemene voorwaarden van deze producten gratis raadplegen bij uw
tussenpersoon of op de website www.aginsurance.be.
De voorgestelde producten worden 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 100 000 euro per
verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere
bedragen draagt de verzekeringsnemer het risico.
Met al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij
uw verzekeringstussenpersoon.
Alle klachten over deze producten kunnen ook ingediend worden bij
AG Insurance nv, dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@
aginsurance.be), E. Jacqmainlaan 53 in B-1000 Brussel. Als de
oplossing die AG Insurance voorstelt u geen voldoening schenkt,
kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de
Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in
B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

0079-2410833N-15022016

Uw makelaar

1 Bron: Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Gemiddelde bruto wettelijke
pensioen-bedragen in 2013.
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