Gewaarborgde
rentevoet!

AG Safe+
Laat uw belegging veilig groeien!

Een vaste gewaarborgde rentevoet!
AG Safe+ biedt u zekerheid1. Jaar na jaar groeit uw spaargeld aan!

∫ Een gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar
Met AG Safe+ bent u zeker van een gewaarborgde
rentevoet. Zo weet u precies hoeveel uw geld minstens
zal opleveren.
Voor bijstortingen is de brutorentevoet die in voege is op
het moment van de bijstorting, gewaarborgd tot het einde
van het contract.
∫ Een mogelijke winstdeling als plus
AG Safe+ biedt meer dan een gewaarborgde rentevoet. Elk
jaar kan een winstdeling worden toegekend die uw
rendement verhoogt. Hoeveel de winstdeling bedraagt,
hangt af van de economische conjunctuur en de
financiële resultaten van AG Insurance. In ieder geval zal
de voorzichtige beleggingspolitiek bijdragen tot het
behalen van stabiele prestaties en mooie winsten.

Uw kapitaal groeit steeds sneller aan
Een contract AG Safe+ is ideaal om gedurende
een lange periode te laten doorlopen. Uw
kapitaal groeit jaar na jaar sneller aan omdat de
gewaarborgde rentevoet ook geldt op de
intresten die u al hebt behaald.

1

AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance.

Uw kapitaal blijft steeds beschikbaar
Met AG Safe+ is uw geld niet geblokkeerd. U kunt:
∫ af en toe een deel van uw kapitaal opnemen (vrije gedeeltelijke afkoop),
∫ op vaste tijdstippen (maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks) een deel van uw kapitaal opnemen (vrije periodieke
afkoop), bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen.
Op deze manier kunt u jaarlijks zonder afkoopvergoeding tot 10 % van de reserve van uw contract opnemen, met een maximum
van 50 000 EUR per jaar. Meer afkopen kan uiteraard ook, maar dan betaalt u een afkoopvergoeding.
In bepaalde gevallen is ook roerende voorheffing en een financiële correctie van toepassing.

Raadpleeg de Financiële infofiche AG Safe+ gratis beschikbaar bij uw makelaar of op www.aginsurance.be voor de
kenmerken, voorwaarden en kosten van dit product.

Een gunstige fiscaliteit

Uw spaargeld geniet een voordelig fiscaal regime:
∫ Er is geen beurstaks verschuldigd.
∫ Geen roerende voorheffing en geen financiële correctie na 8 jaar.
∫ De premietaks bedraagt 2 %.

Een uitstekend hulpmiddel voor de overdracht van uw vermogen
AG Safe+ is een levensverzekering en dus zeer waardevol voor een goede successieplanning. U kiest zelf de
begunstigde(n) in geval van Leven (bij een contract met einddatum) en Overlijden. Het maakt niet uit of het gaat om:
∫ één of meerdere familieleden (ongeacht hun verwantschap)
∫ iemand die u dierbaar is, maar waarmee u geen familieband hebt.

Veiligheid van tak 21
AG Safe+ is een levensverzekering van tak 21 van AG Insurance, wat betekent dat uw spaargeld op een zeer voorzichtige
manier wordt beheerd en stevig wordt beveiligd.
∫ Voor elke 100 EUR netto die u stort in tak 21, houdt AG Insurance specifieke beleggingen aan met een waarde van
100 EUR, waardoor onze verplichtingen tegenover u voor 100 % gedekt zijn.
∫ Daarbovenop verplicht de wetgever alle verzekeraars om een solvabiliteitsmarge aan te leggen van 4 % als extra
veiligheidsbuffer. AG Insurance zet dus zelf minstens 4 EUR extra opzij voor elke 100 EUR verplichtingen tegenover u
als klant. De wetgever volgt de toereikendheid van de beleggingen en de kapitaalbuffer strikt op.

Wat heeft AG Safe+ u te bieden?
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Wilt u elk jaar opnieuw volledig zeker zijn van
de opbrengst van uw spaargeld?
AG Safe+ biedt u alles wat u verlangt van een veilige belegging:
∫ een gewaarborgde rentevoet
∫ een eventuele winstdeling

+

de troeven van een levensverzekering:
- gunstige fiscaliteit
- de mogelijkheid om uw vermogen voordelig over te dragen
- de veiligheid van tak 21
Wie voor veiligheid kiest, kan niet om AG Safe+ heen!
∫

U kunt een contract AG Safe+ onderschrijven vanaf 2.500 EUR.
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