
Medische en 
paramedische sector
Een globale benadering van   
uw verzekeringsbehoeften en  
oplossingen aangepast aan   
uw vermogensbeheer!





 | 3   

   

Inhoud

EEn coMplEtE waaIEr voor al uw bEhoEftEn 4

Uw beroepslokalen en uw woning 6
Uw inkomen 11
Uw aansprakelijkheid 12
Uw voertuigen 12
Uw bescherming 17
Modulis en de packs 19
Uw gezondheid 21
Uw pensioen 23



4 |   

   

Een complete waaier voor al uw 
behoeften
Uw beroep is ook uw passie. U besteedt uw tijd en energie aan het welzijn van uw 
patiënten. Die dagelijkse betrokkenheid vraagt dan ook de beste bescherming.

Als marktleider biedt AG Insurance een ruime waaier aan hoogwaardige 
verzekeringen voor een volledige bescherming. Deze brochure biedt een overzicht 
van zelfs de meest specifieke oplossingen die wij voorstellen als antwoord op uw 
verzekeringsbehoeften.

AG Insurance staat bekend om de kwaliteit van zijn dienstverlening. Als u 
tegenslag hebt, handelen wij uw schadegeval efficiënt en vlot voor u af. Ook die 
prioriteit maakt voor onze klanten het verschil.

Uw makelaar is uw bevoorrecht aanspreekpunt. Zowel voor advies als bij 
schadegevallen. Hij is een specialist die u kent en weet welke oplossingen u nodig 
heeft. Samen met hem stelt u een contract op dat werkelijk op maat is gesneden 
en u in alle situaties beschermt.
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uw vermogen

AG Insurance biedt u oplossingen om uw vermogen optimaal te beschermen.

Wij denken daarbij aan:

 uw beroepslokalen en uw privéwoning;
 uw financiële middelen;
 uw voertuigen.
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uw beroepslokalen en uw woning

 Top Woning 

Bevinden uw beroepslokalen en uw privéwoning zich in hetzelfde gebouw? Dan 
hoeft u zeker niet meer dan één brandverzekering af te sluiten. Top Woning dekt 
zowel uw praktijk als uw woning. Een brandverzekering volgens het principe «Alles 
is verzekerd, behalve...». Een geruststellende troef. Het principe? Alles is gedekt, 
op enkele uitzonderingen na die duidelijk in uw contract staan vermeld.

 Verder geniet u:
•  dekking van uw inboedel in 1e risico vanaf 43 000 euro;
• dekking van waterschade, zelfs wanneer de oorzaak daarvan niet is gekend;
• dekking van schade door het wegvloeien van stookolie, het verlies van de 

stookolie zelf inbegrepen;
• dekking van uw waarden tot 2500 euro;
• onbeperkte dekking van uw zonnepanelen in glasbreuk (ook als gevolg van 

hagel) of bij diefstal of beschadiging;
• dekking van het studentenkot van uw kinderen of van een vakantieverblijf, of 

van een lokaal gehuurd voor een familiefeest, of van een garage op een ander 
adres dan uw woning;

• de Bijstand Woning bij schade. Eén telefoontje volstaat om alle hulp te 
krijgen die u nodig heeft, 24 uur per dag, of het nu gaat om een slotenmaker 
of om dringende bijstand bij ernstige schadegevallen.
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aanvullingen op uw top woning, voor een 
bescherming op maat  

 Pack Woning+

staat borg voor een ruimere vergoeding dan die van Top Woning (er wordt geen 
vrijstelling toegepast als de schade meer dan 1000 euro bedraagt, vergoeding in 
aankoopwaarde van uw informatica- en multimedia-apparatuur, verdubbeling van 
de vergoedingsplafonds in diefstal…).

 Pack Home & Assist+ 

dit pack biedt u naast de waarborgen van Pack Woning+ bijstand zonder 
schadegeval (uw verwarmingsketel slaat niet aan, een paar dakpannen moet 
worden vervangen, een elektrisch rolluik of een elektrische garagepoort weigert 
dienst...).

Pack Zwembad 

u bent eigenaar van een zwembad en wilt daar zo lang mogelijk van genieten? De 
waarborgen van Pack Zwembad werden speciaal bedacht om die dure investering 
te beschermen.

 Pack Tuin  

een storm of zware neerslag kan heel wat schade aanrichten in uw tuin... Dankzij 
dit pack kunt u rekenen op een tussenkomst om uw tuin te herstellen. Bodem 
verontreinigd door stookolie? Wij voorzien een vergoeding voor het saneren. 
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 Top Kantoor 

Uw beroepslokalen en uw privéwoning bevinden zich niet op hetzelfde adres? Voor uw 
praktijk kunt u rekenen op de uitgebreide waarborgen van Top Kantoor dat, net als   
Top Woning, is opgevat volgens het verzekeringsbeginsel «Alles is verzekerd, behalve…»: 
alles is gedekt, op enkele uitzonderingen na die duidelijk in uw contract staan vermeld.

 Dit contract voorziet eveneens in een automatisch eerste risico voor:
  •   het gebouw als het verzekerd kapitaal méér bedraagt dan 140 000 euro; 
		 • de professionele inhoud als het verzekerd kapitaal méér bedraagt dan 53 000 euro.

aanvullingen op uw brandverzekering 
die tegemoetkomen aan de meest specifieke behoeften

De waarborg Alle Risico’s

Met de waarborgen Alle Risico’s Kantoor en Alle Risico’s Woning is alle schade gedekt, 
ongeacht de oorzaak, op enkele evidente uitzonderingen na (zoals slijtage) die duidelijk in 
uw contract staan vermeld.

Bent u apotheker? 
Of uw beroepslokalen en uw 
privéwoning zich op hetzelfde adres 
bevinden of niet, Top Handel blijft de 
juiste keuze. Net als Top Woning en  
Top Kantoor volgt deze verzekering het 
principe «Alles is verzekerd, behalve…» 
dat duidelijk de uitzonderingen 
vermeldt die niet zijn gedekt.
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 De waarborg Diefstal

Hiermee verzekert u uw inboedel en de professionele inhoud. Zijn eveneens 
gedekt: de schade toegebracht ingevolge diefstal of poging tot diefstal, evenals 
de schade veroorzaakt door vandalisme. Ook uw waarden zijn verzekerd, zelfs in 
geval van diefstal gepleegd met geweld buiten uw woning of wanneer de waarden 
zich in uw kluis bevinden.

 De Cashverzekering

Als u vaak in aanraking komt met waarden (biljetten en munten), vergoedt de 
Cashverzekering u tot 10 000 euro in geval van diefstal, ook tijdens het transport. 
En u bent zelfs verzekerd tegen valse biljetten en dat tot 2000 euro.

De waarborg Rechtsbijstand

De waarborg Rechtsbijstand biedt een heel ruime dekking voor de verdediging van 
uw rechten in geval van geschillen. 

 De waarborg Indirect verlies

Bij een schadegeval raakt niet alles in een handomdraai geregeld. Contact 
opnemen met uw makelaar, vakmensen over de vloer, besprekingen met de 
expert... Al die stappen vergen tijd die u ook had kunnen gebruiken voor uw 
beroepsactiviteiten. De waarborg ‘Indirect verlies’ voorziet dan ook in een 
forfaitair bedrag om de onrechtstreekse gevolgen van het schadegeval te dekken.  
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 Top Elektronica  

Uw informatica- en/of elektronische apparatuur moet goed worden beschermd. 
Dankzij ‘Top Elektronica’ is uw apparatuur gedekt tegen alle onvoorzienbare en 
plotse materiële schade, ongeacht de oorsprong daarvan. Diefstal van uw 
materieel is wereldwijd gedekt, zelfs tijdens het transport. Tot slot is er ook in een 
vergoeding voorzien voor de kosten van het wedersamenstellen van de 
beschadigde of verloren gegevens en software. 

 Pack Verhuurder 

U verhuurt een huis of een appartement als hoofdverblijfplaats? Vergeet dan 
zeker niet om Pack Verhuurder af te sluiten: absolute gemoedsrust voor uw 
vastgoed!
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uw inkomen

waarborg financiële bescherming  
Brand, aanzienlijke waterschade of eender welke andere toevallige gebeurtenis kan uw 
activiteiten tijdelijk aan banden leggen. Of zelfs helemaal lam leggen. En dat blijft niet 
zonder gevolgen voor uw omzet.
En ook al vergoedt uw contract Brand de herstellingen aan uw gebouw en de vervanging 
van uw materieel en inhoud, toch nemen dergelijke herstellingen vaak heel veel tijd in 
beslag. 

 De waarborg Financiële bescherming voorziet in een vergoeding tot 12 maanden. 

 Tijdelijke overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering afsluiten voor een bepaalde periode (tijdelijke 
overlijdensverzekering met vast kapitaal) waarborgt uw naasten de uitbetaling van een 
vooraf bepaald bedrag als u vroegtijdig zou overlijden. De oplossing op maat om uw gezin te 
beschermen en de mogelijkheid om ook uzelf te beschermen in geval van invaliditeit, omdat 
deze verzekering een facultatieve waarborg tegen dat risico biedt. 

Ook uw vennootschap kan de tijdelijke overlijdensverzekering afsluiten (met u of uw 
vennootschap als begunstigde). Met heel redelijke premies voor een optimale financiële 
bescherming van uw naasten. 

Goed om te weten
Zie ook het deel ‘Gewaarborgd inkomen’ in deze brochure: oplossingen op maat 
die u in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval een 
vervangingsinkomen garanderen.
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uw aansprakelijkheid 

BA Medische en Paramedische Beroepen 

Iedereen maakt fouten, maar een klein foutje kan aanzienlijke gevolgen hebben.  
Een verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid is daarom zeker aangewezen.
De BA Medische en Paramedische Beroepen dekt de schade die werd toegebracht 
aan uw patiënten in het kader van uw medische of paramedische activiteiten, maar 
ook los van uw activiteiten (bijvoorbeeld als een patiënt valt in uw wachtkamer). 

 Wij dekken uw beroepsaansprakelijkheid voor:
    • lichamelijke schade tot 2 500 000 euro;
		 • materiële schade tot 125 000 euro;
		 • met de mogelijkheid van een verdubbeling van de kapitalen. 

uw voertuigen
Gebruikt u uw voertuig uitsluitend voor uw beroep? Of alleen voor 
privédoeleinden? Of beide? Rijdt u ook met de motor? Dankzij onze 
verzekeringen kunt u onbevreesd de weg op.

BA Auto: wettelijk verplicht

De wettelijk verplichte verzekering BA Auto dekt alle lichamelijke en materiële schade 
die u veroorzaakt aan derden en/of aan uw passagiers bij een ongeval met het 
verzekerde voertuig. Maar AG Insurance gaat nog een stap verder dan de wet. 

U geniet namelijk unieke voordelen die het verschil maken:
 Bonus-Malus -2 voor het leven, de laagste graad. Eens die behaald, behoudt u die 

voor het leven. Zelfs na een ongeval in fout!
 BA Max, de enige uitbreiding die de bestuurder met een Bonus-Malus -2 altijd 

vergoedt voor zijn eigen verwondingen. Tot 250 000 euro en zelfs bij een ongeval 
in fout of zonder aansprakelijke derde! 

 Turbo Bonus, de berekeningswijze van uw bonus-malusgraad die ongevallen uit 
het verleden niet in aanmerking neemt!
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onmisbare aanvullingen 

 Top Omnium

Uw verplichte BA Auto dekt de schade die u aan anderen toebrengt. Maar wat als 
ook uw voertuig is beschadigd? AG Insurance stelt u 2 formules voor: de waarborg 
Multirisk en de waarborg Materiële Schade. Combineer beide tot de bijzondere 
bescherming van Top Omnium.

De waarborg Multirisk 

 Die vergoedt u in geval van:
  • diefstal van uw voertuig;
		 •  brand;
		 •  glasbreuk;
		 •  aanrijding met dieren;
		 •  …

Bovendien betaalt u geen vrijstelling en kiest u zelf waar u uw voertuig laat 
herstellen! Bij diefstal van uw voertuig krijgt u zelfs een vervangwagen.

 De waarborg Materiële Schade

Deze waarborg verzekert u tegen alle schade toegebracht aan uw voertuig. Door 
uzelf of door een derde. Ongeacht of u aansprakelijk bent en zelfs bij vandalisme!

Top Bestuurder
U bereikte Bonus-Malus -2 om de BA Max af te sluiten nog niet? U wilt een 
ruimere vergoeding bij een ongeval? 
Top Bestuurder voorziet in een vergoeding tot 1 250 000 euro.
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Tweedehandswagen?
U hebt een tweedehandswagen en wilt die zo goed mogelijk verzekeren?
Dan is er speciaal voor u Top Occasium! U kunt enkel voor de waarborg 
Multirisk opteren of die, voor een volledige bescherming, combineren met de 
waarborg Materiële Schade.

 Rechtsbijstand Auto

Wij raden de optie Rechtsbijstand ten stelligste aan! Die biedt u immers financiële 
ondersteuning bij juridische geschillen in verband met uw voertuig.

Top Bijstand 

Bij tegenslag moet u kunnen rekenen op een degelijke bijstandsservice. Om die kwaliteit te 
waarborgen, beschikken wij over een eigen park met interventievoertuigen. Moet uw 
voertuig worden weggetakeld? Werd het gestolen? Raakte het beschadigd en duurt de 
herstelling langer dan 24 uur? Top Bijstand stelt u tot 15 dagen in België en tot 7 dagen in 
het buitenland een vervangwagen ter beschikking! Een complete en efficiënte service als u 
of uw gezin tegenslag hebben. En dat wereldwijd!

Algehele gemoedsrust onderweg?
De Globale Verkeersongevallenverzekering dekt u, maar ook al uw 
gezinsleden, ongeacht het gebruikte transportmiddel.
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Specifieke uitbreidingen dankzij onze packs

Pack Omnium+

 Geen afschrijving tot 24 maanden of tot 24 000 km. Daarna bedraagt de 
afschrijving 1 % per maand;

 Tot 2000 euro extra vergoeding na een schadegeval (zelfs in geval van diefstal 
van het voertuig) voor:
• alle toebehoren die niet in de cataloguswaarde inbegrepen zijn 

(fietsendrager, dakkoffer, belettering, aanhangwagen …);
• de vervoerde voorwerpen (laptop, kinderzitje, fietsen …)

 Tot 1000 euro extra vergoeding voor de winterbanden bij totaal verlies of 
diefstal van het voertuig en dat tot 4 jaar na aankoop;

 Dekking zonder vrijstelling voor de voorlichten, achterlichten en buitenspiegels;
 Een monospace als vervangwagen als uw monospace wordt gestolen.

Pack Occasium+ is speciaal bedoeld voor tweedehandsvoertuigen

 geen afschrijving gedurende 12 maanden; 
 vervangwagen als uw wagen bij de technische keuring een rode kaart kreeg;
 tot 2000 euro extra vergoeding voor toebehoren en vervoerde voorwerpen;
 tot 1000 euro voor winterbanden;
 …

Motor  
Voor uw motor stellen we u een volledig aanbod voor met een uitgebreid 
dekkingsgamma: een basis BA Moto met opties op maat, met een omnium en 
een specifiek pack dat onder meer een bijkomende vergoeding biedt in geval van 
diefstal, een dekking zonder vrijstelling van het glas van de voorlichten, de 
achterlichten en achteruitkijkspiegels… Alles om met een gerust hart de  
weg op te gaan.
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Pack Fietser

Rijdt u met de fiets? Ga dan niet zonder Pack Fietser de baan op! Dit pack past zich perfect 
aan uw behoeften en die van uw gezin aan.

Heeft u een motorhome? 
Verzeker die in Top Omnium en vraag de uitbreiding Pack Motorhome+:   
de beste dekking met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
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uw bescherming

 Een ongeval? Formule 24 Beroeps- en Privéleven

Een ongeval kan zich altijd voordoen, maar bij arbeidsongeschiktheid kunnen uw 
activiteiten in het gedrang komen. Bovendien krijgt u in geval van 
arbeidsongeschiktheid slechts een karige uitkering van uw ziekenfonds.

 Formule 24 Beroeps- en Privéleven van AG Insurance dekt u bij een ongeval en 
keert snel een vergoeding uit:

  • voor de medische kosten;
		 • bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
		 • bij blijvende invaliditeit;
		 • bij overlijden.

Bovendien kunt u deze verzekering ook afsluiten voor uw meewerkende partner.

Ziekte of ongeval? Verzekering Gewaarborgd inkomen

Formule 24 Beroeps- en Privéleven beschermt u bij een ongeval. 
Maar wat bij ziekte? Als zelfstandige kunt u een verzekering Gewaarborgd 
inkomen afsluiten. Die beschermt u tegen inkomensverlies bij 
arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte. 

Werkt u als zelfstandige in ondernemingsverband? In dat geval stellen we voor 
om ook uw vaste lasten en de omzet van uw vennootschap te verzekeren. Als u uw 
beroep niet langer kunt uitoefenen, bestaan er verschillende formules die u helpen 
om de financiële lasten het hoofd te bieden. Tijdelijk of permanent. Spreek erover 
met uw makelaar en ga samen na welke formule het best bij u past!
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als werkgever

Arbeidsongevallen

Neemt u personeel in dienst? Een verzekering die uw personeel dekt tegen een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk, is wettelijk 
verplicht. Die komt tussen bij de terugbetaling van de medische kosten, de 
vergoeding van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, en bij de betaling van 
een rente aan de rechthebbenden in geval van overlijden van de werknemer.

Pack Arbeidsongevallen+

De Arbeidsongevallenverzekering beschermt uw werknemers. Pack 
Arbeidsongevallen+ beschermt uw eigen belangen. 
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Modulis en de packs

Dankzij het Modulis-concept kunt u al uw beroepsgebonden verzekeringen 
samenvoegen in één enkel dossier, voor een globaal overzicht en een eenvoudig 
beheer. Tegen bijzonder voordelige voorwaarden!

AG Insurance ontwikkelde specifieke Packs Modulis voor de medische en 
paramedische beroepen: aanvullende waarborgen die een aangepaste oplossing 
bieden, zelfs voor heel specifieke behoeften. 

 AG Insurance stelt u de volgende Packs Modulis voor: 
• Pack Modulis Kinesitherapeut met een waarborg ‘Alle Risico’s Materieel’ die 

de machines en apparatuur in de praktijk dekt, maar ook verplaatst 
materieel en diefstal buiten de praktijk.

• Pack Modulis Apotheek met onder meer een waarborg voor de 
wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens en een 
vergoeding van verliezen door vernietiging of diefstal van 
doktersvoorschriften.

• Pack Modulis Huisarts met een waarborg in geval van agressie: we voorzien 
een ruime tegemoetkoming in de medische kosten en een vergoeding bij 
arbeidsongeschiktheid.

• Pack Modulis Tandarts met een waarborg ‘foutloze 
beroepsaansprakelijkheid’ en een vergoeding voor beschadigde kledij van 
patiënten.

De waarborgen die we aanbieden zijn heel ruim en aangepast aan de behoeften 
van elk beroep. Vraag gerust de documentatie aan uw makelaar, of ga naar   
www.aginsurance.be, rubriek Modulis.
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waarborgen aangepast aan uw activiteiten

Modulis past zich steeds aan uw beroepssituatie aan. Zo vermijdt u dat u 
tweemaal betaalt voor eenzelfde risico en geniet u toch de beste dekking.
Een waardevolle tip: neem bij veranderingen in uw beroepssituatie steeds contact 
op met uw makelaar. Hij is uw eerste contactpersoon en uw vertrouwenspersoon 
bij uitstek!

Een gepersonaliseerd dossier voor een duidelijke kijk 
op uw verzekeringen

Modulis biedt u een duidelijke en gedetailleerde kijk op uw professionele 
verzekeringen. In één oogopslag vindt u alles terug: de gekozen opties, de 
verzekerde bedragen en het totaalbudget van uw verzekeringen.
Bovendien bepaalt u zelf het ritme voor de premiebetaling: jaarlijks, zes- of 
driemaandelijks. Gebruik die mogelijkheid zoals u het wilt, ze kost u niets!

En een jaarlijkse bonus!

Bent u één van onze ‘Goede Klanten’? In dat geval stort Modulis u ieder jaar 10 % 
van de betaalde premies terug.
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uw gezondheid

Ieder jaar krijgt één gezin op drie te maken met een ziekenhuisopname. Een 
ingreep, een behandeling, een bevalling... De sociale zekerheid verzacht de 
financiële pijn, maar neemt hem niet volledig weg.
AG Care Hospitalisatie hoedt u voor onaangename verrassingen.

AG Care Hospitalisatie, een levenslange dekking!

 De verzekering dekt alle kosten die niet door het ziekenfonds worden   
 terugbetaald. Onbeperkt in de tijd en zonder kostenplafond!
• Vrije keuze van kamertype en arts
• Terugbetaling van de medische kosten tijdens de ziekenhuisopname
• Dekking van de ambulante verzorgingskosten 1 maand vóór en tot 3 

maanden na de ziekenhuisopname
• Terugbetaling van de ambulante verzorgingskosten voor 30 zware ziekten 

(kanker, leukemie…)
• Wereldwijde dekking met bijstand in het buitenland (repatriëring, 

opzoekings- en reddingskosten …)
• Enkel de medisch niet-noodzakelijke kosten worden niet vergoed 

(telefoongesprekken, drank enz.).
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aanvullende waarborgen voor nog meer zekerheid!

De waarborg Medi-Assistance

 Een aanvullende service die:
• u informeert over de waarborgen van uw contract;
• ervoor zorgt dat u de kosten van uw ziekenhuisopname niet zelf moet 

voorschieten (dankzij het derdebetalerssysteem);
• u een uitgebreide waaier van diensten biedt tijdens en na uw 

ziekenhuisopname, zoals huishoudhulp, kinderopvang, vervoer…

De waarborg Delta

 Voor een volledige dekking:
• Verdubbeling van de dekking van de ambulante zorgen van 1 tot 2 maanden 

vóór en van 3 tot 6 maanden na de ziekenhuisopname;
• Dekking van vruchtbaarheidsbehandelingen;
• Terugbetaling tot 50 % van behandelingen volgens de alternatieve 

geneeskunde;
• De waarborg Zware Ziekten voorziet in de onbeperkte terugbetaling van de 

ambulante verzorgingskosten voor de 30 zware ziekten die zijn erkend door 
AG Insurance (kanker, leukemie, mucoviscidose enz.).
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uw pensioen

Het gemiddelde wettelijke pensioen ligt een heel stuk lager dan uw huidige 
inkomen. Het is dan ook van cruciaal belang om u op uw pensioen voor te bereiden. 
Wacht niet langer en bouw vanaf vandaag uw pensioenkapitaal op!

RIZIV-contract

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten kunnen 
hun RIZIV-tussenkomst gebruiken om heel eenvoudig en fiscaal voordelig een 
aanvullend pensioen, een kapitaal overlijden of een vervangingsinkomen bij 
arbeidsongeschiktheid aan te leggen. Bovendien genieten zij op die manier ook 
solidariteitsprestaties.

Deze flexibele oplossing biedt u waarborgen op maat:

 Comfortabel aanvullend pensioen
  • Aantrekkelijk rendement
		 • Voordelig fiscaal stelsel
		 • Volledig gefinancierd door het RIZIV

 Aanvullende waarborgen
  • Aanvullend minimumkapitaal of kapitaal overlijden
		 • Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

 Solidariteitsprestaties 
• Financiering: 10 % van iedere RIZIV-tussenkomst
• Invaliditeit: AG Insurance financiert tijdens de invaliditeitsperiode de verdere 

pensioenopbouw (arbeidsongeschiktheid van meer dan een jaar)
• Moederschap: aanvullende storting van 15 % van de RIZIV-tussenkomst 

– gebruikt voor pensioenopbouw – op het RIZIV-contract 
• Overlijden: overlevingsrente voor de begunstigde bij overlijden vóór de 

leeftijd van 60 jaar en dat gedurende 10 jaar



24 |   

   

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 Het VAPZ van AG Insurance, dat u aanvullend op het RIZIV-contract kunt 
afsluiten, biedt tal van voordelen. Vóór en na uw pensioen:

  • een aanzienlijke belastingvermindering;
		 • minder sociale lasten;
		 • meer rendement voor uw pensioen;
		 • meer zekerheid voor uw naasten;
		 • meer waarborgen voor uw hypothecair krediet.

Pensioensparen en langetermijnsparen

Ook als particulier kunt u een aanvullend pensioen opbouwen met fiscale 
voordelen.

Met pensioensparen spaart u fiscaal voordelig. Jaarlijks geniet u 30 % 
belastingvermindering op uw premies. Met een gewaarborgde rentevoet en een 
sneeuwbaleffect op het rendement.

Door langetermijnsparen kunt u uw belastingaangifte optimaliseren als u geen 
hypothecair krediet heeft of dat reeds afbetaalde, of als uw hypothecair krediet 
uw fiscale korf niet volledig vult.

Individuele pensioentoezegging 

Werkt u binnen een vennootschap? In dat geval kunt u ook een individuele 
pensioentoezegging als zelfstandig bedrijfsleider afsluiten. 

 Dit ideale pensioenplan biedt u:
• een ruim aanvullend pensioen gefinancierd door uw onderneming;
• minder belastingen voor uw vennootschap, binnen de 80 %-regel;
• de zekerheid dat u uw pensioenkapitaal ontvangt, los van wat er met uw 

vennootschap gebeurt;
• een aantrekkelijk rendement;
• voordelige fiscaliteit;
• aanvullende waarborgen.
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Beleggen: AG Business Invest Private  

Dit betreft een kapitalisatieoperatie in tak 26 bedoeld voor vennootschappen die op 
middellange termijn hun liquide middelen met een aantrekkelijk rendement willen 
beleggen en op korte termijn hun vermogen toch beschikbaar willen houden voor 
de aandeelhouder (bijvoorbeeld via de uitkering van een dividend of een 
kapitaalvermindering). 

Vraag de specifieke brochure AG Business Invest Private aan uw makelaar.

uw aanvullend pensioen om vastgoed te 
financieren

Wilt u graag een nieuwe woning of een tweede verblijfplaats kopen, of uw woning 
renoveren? Kapitaalopbouw in de 2e pijler kan u helpen om dat project te 
verwezenlijken, door nu uw pensioenkapitaal aan te spreken, zonder uw 
pensioenleeftijd af te wachten. 

U kunt dat kapitaal geheel of gedeeltelijk gebruiken “vóór de einddatum” om in 
vastgoed te investeren.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om het kapitaal van uw aanvullend 
pensioen aan te wenden voor de financiering van een vastgoedproject. 
Reconstitutie is vaak een ideaal alternatief voor de klassieke hypothecaire 
lening met vaste mensualiteiten. U kunt een voorschot op het pensioenkapitaal 
opnemen om een hypothecair krediet aan te vullen, of u kunt de opbrengst van 
de 2e pijler als waarborg gebruiken voor een krediet. 

Vraag onze specifieke brochure over vastgoedfinanciering via het aanvullend 
pensioen.
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voor u als werkgever

Pension@work

Pension@Work is een interessante groepsverzekering die uw werknemers een 
aanzienlijk bovenwettelijk pensioen helpt opbouwen en u tal van voordelen oplevert.

 De voordelen voor uw werknemers:
• Zij zijn, dankzij u, zeker van een comfortabel aanvullend pensioen.
• De investering in Pension@Work levert hen meer op dan een 

loonsverhoging.
• Een stevig duwtje in de rug voor een woningkrediet of renovatieproject.
• Aanvullende waarborgen (voor uw werknemers en hun naasten) in geval van 

arbeidsongeschiktheid of overlijden.
• De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen volgens hun prioriteiten 

en gezinssituatie.

 De voordelen voor uw onderneming:
• Een echte troef om personeel aan te werven en te motiveren;
• Een fiscaal bijzonder interessante investering;
• Uitermate eenvoudig en gebruiksvriendelijk online beheer.
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  globale aanpak van uw behoeften
  producten en waarborgen die specifiek werden ontwikkeld om alle aspecten van 

uw beroeps- en privéleven te beschermen: uw vermogen, uw gezin, uw activiteiten, 
uw gezondheid, uw pensioen…

  oplossingen op maat
  onze specialisten bieden u oplossingen op maat die zelfs aan de meest specifieke 

behoeften tegemoetkomen.

  de troeven van Modulis
  Een enkel dossier met een enkele vervaldag voor al uw beroepsgebonden 

verzekeringen. 

  Met een Goedeklantbonus waardoor ieder jaar 10 % van de betaalde premies 
wordt teruggestort.

 De schuldinningsservice: die uw problemen met achterstallige betalingen ten 
laste neemt aan een voordeeltarief en de mogelijkheid om advies te krijgen van 
een advocatenkantoor voor het opstellen of aanpassen van uw algemene 
verkoopsvoorwaarden.

 Neem voor een optimale dekking en een volledig verzekeringsdossier   
 contact op met uw makelaar, uw beste raadgever! 

    En neem ook een kijkje op onze website www.aginsurance.be.

 Uw makelaar

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50   
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen  


