
30 %
fiscaal voordeel!

Spaar en behaal een 
mooi fiscaal voordeel!

Langetermijnsparen



Hebt u steeds het uiterste gehaald uit het fiscale 
voordeel op uw lening voor een onroerend goed? 
Zou u daar graag verder van blijven profiteren, ook 
nu uw lening volledig is afbetaald? Dan moet u zeker 
aan langetermijnsparen doen! 
Met Top Rendement, een individuele 
levensverzekering (tak 21) van AG Insurance, geniet 
u een belastingvermindering op de gestorte premies. 
Maar dat is niet alles. Top Rendement beantwoordt 
ook aan de eisen van de spaarders die veiligheid 
zoeken. Want wat er ook gebeurt, uw nettopremie 
(dit is de premie exclusief taks en instapkosten) is 
steeds volledig beschermd en geniet een aantrekkelijk 
rendement. U kunt dus op beide oren slapen!

Profiteer van een belastingvermindering!

Dankzij Top Rendement spaart u op een fiscaal voordelige 
manier! U geniet immers een belastingvermindering van 
30 % op de gestorte premies. Spaar het maximaal 
vrijstelbare bedrag (2260 EUR voor inkomsten 2015, 
afhankelijk van uw belastbaar inkomen) en profiteer van 
een fiscaal voordeel dat tot 678 EUR per jaar kan bedragen 
(nog te verhogen met het voordeel op de 
gemeentebelastingen)! Daarenboven wordt er een 
voordelige eindbelasting geheven. Op uw 60ste verjaardag 
of op de 10de verjaardag van uw contract, onderschreven 
na uw 55ste, wordt er een anticipatieve heffing (éénmalige 
eindbelasting) van slechts 10% geheven op het 
opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met de 
andere wettelijke verplichtingen). Hierdoor betaalt u op uw 
stortingen, na aftrek van de anticipatieve taks, geen 
belasting meer.

Spaar volledig veilig: uw nettopremie is beschermd

Doordat Top Rendement een tak 21 levensverzekering is, 
spaart u volledig veilig. Uw spaargeld wordt immers op een 
zeer voorzichtige manier beheerd, waardoor uw 
nettopremie steeds volledig beschermd is. U bent er dus 
zeker van dat u op einddatum van uw contract altijd 
minstens het netto gespaarde bedrag terugkrijgt.



Globaal brutorendement2

De toekomstige winstdeling is niet gewaarborgd en wordt elk jaar bepaald in functie 
van de prestaties van het afgezonderd fonds waarin de waarden worden belegd.
De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg noch een beperking voor de 
toekomst. In 2014 bedroeg de  gewaarborgde rentevoet 2,00 %.

Rendement in 2014: 2,75%

Profiteer van een aantrekkelijk gewaarborgd 
rendement!

Veiligheid en fiscaal voordeel zijn niet de enige troeven van 
dit product. Elke nettopremie profiteert immers van de 
gewaarborgde rentevoet in voege op het moment van de 
storting en dat tijdens de ganse duur van het contract, 
zelfs als de rentevoeten zouden wijzigen. Voor toekomstige 
premies geldt de rentevoet die op het moment van 
ontvangst van de premie van toepassing is.

Een aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet

U geniet een gewaarborgde rentevoet van 2,00 %1, 
waaraan nog een eventuele winstdeling kan worden 
toegevoegd. 

Optimaliseer dit rendement dankzij de eventuele 
winstdeling

De premies van uw contract worden belegd in fondsen die 
op een actieve manier worden beheerd om een eventuele 
winstdeling te kunnen toekennen, zonder daarom uw 
kapitaal in gevaar te brengen.  
U kunt de winstdeling daarna laten renderen aan de 
rentevoet die op dat moment in voege is. Ze kan ook 
gedeeltelijk of volledig herbelegd worden in één of 
meerdere (tak 23) beleggingsfondsen naar keuze.

Spaar op uw eigen ritme!

Sparen met Top Rendement is sparen op uw eigen ritme!  
U kunt uw stortingen spreiden over het hele jaar of uw 
premie in één keer betalen. Voor de belastingvermindering 
wordt er rekening gehouden met elke storting, uiteraard 
binnen de limiet van het maximaal vrijstelbare bedrag 
(2260 EUR in 2015).
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Uw makelaar

Spaar met Top Rendement  
en u profiteert van de fiscale voordelen  
en van meer veiligheid!

∫ Profiteer van een belastingvermindering 
 Elk jaar geniet u een fiscaal voordeel dat 30 % van uw 
 stortingen bedraagt. Dit voordeel wordt nog verhoogd  
 door de verminderde gemeentebelastingen.

∫ Spaar volledig veilig 
 Uw netto gespaard bedrag is 100 % beschermd.

∫ Optimaliseer uw rendement
 U kunt jaarlijks een aantrekkelijke winstdeling krijgen 
 bovenop de gewaarborgde intrestvoet.

∫ Kies voor een bijkomende bescherming
 U kunt kiezen voor een aanvullende waarborg arbeids- 
 ongeschiktheid en/of een overlijdensdekking op maat.

1  Rentevoet in voege op 01/01/2015 voor het gedeelte tak 21. Het betreft de brutorentevoet op jaarbasis op 
de nettopremie (= premie exclusief taks en instapkosten). Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet 
is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is 
gewaarborgd tijdens de resterende duurtijd van het contract. Voor toekomstige premies geldt de rentevoet 
die op het moment van ontvangst van de premie van toepassing is.

2  Het globale brutorendement op de reserve op 31/12/2014 bedraagt 2,75%. Het rendement houdt geen 
rekening met de kosten en houdt geen garantie, noch beperking in voor de toekomst. De rendementscijfers 
voor nettostortingen (dit zijn de gestorte premies exclusief taks en instapkosten) in 2014 zijn onder 
voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van AG Insurance nv. De 
gewaarborgde rentevoet in 2014 bedroeg 2,00%.

Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering – Top Rendement 
gratis beschikbaar bij uw makelaar of op www.aginsurance.be voor de 
kenmerken, de gewaarborde rentevoet, de voorwaarden, en de kosten 
van dit product.
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