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Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 21 
 

 
Renteplan van AG Insurance, hierna genoemd “AG” 
 

Deze “financiële infofiche levensverzekering” beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 10/03/2021. 

Type levensverzekering 
 

Individuele levensverzekering van AG onderworpen aan het Belgisch recht (tak 21). 

Waarborgen 
 

Waarborg bij leven: 

Een Renteplan is een individueel levensverzekeringscontract met een éénmalige premie en met afstand van kapitaal. Wij waarborgen de betaling 
van een rente aan de door u aangeduide rentegenieter voor zover de verzekerde in leven is op de vervaldag van de uitbetaling van de rente. De 
rente wordt bepaald aan de hand van de volgende parameters: leeftijd van de verzekerde, premie, periodiciteit van de rente en de eventuele 
overdraagbaarheidscoëfficiënt. 

Wanneer het Renteplan gesloten is op het hoofd van 2 verzekerden, de verzekerde en de medeverzekerde (Renteplan met overdraagbaarheid), 
wordt bij overlijden van één van hen de rente verder uitbetaald aan de rentegenieter of de subsidiaire rentegenieter, voor zover uw bijzondere 
voorwaarden in overdraagbaarheid van de rente voorzien. De overdraagbaarheidscoëfficiënt is het percentage, vermeld in uw bijzondere 
voorwaarden, waarmee de rente wordt aangepast in geval van overlijden van de verzekerde (of medeverzekerde) voor zover de medewerker 
(respectievelijk de verzekerde) hem overleeft. Deze overdraagbaarheidscoëfficiënt betreft steeds een percentage tussen 25% en 200%. 

Waarborg bij overlijden:  

Bij overlijden van de verzekerde (en de medeverzekerde in geval van overdraagbaarheid) wordt het contract beëindigd en wordt er geen kapitaal 
meer uitgekeerd (= afstand van kapitaal). 

Doelgroep 
 

Deze verzekering richt zich niet tot personen die een potentieel hoog rendement nastreven en die hun geïnvesteerde kapitaal willen recuperen, 
maar tot personen die op zoek zijn naar gemoedsrust en in alle veiligheid hun geld wensen te investeren om hieruit levenslang geen 
gegarandeerd (aanvullend) inkomen te ontvangen. 

Duurzaam investeringsbeleid 

Factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) zijn niet-financiële gegevens die een rol spelen in de prestaties 
van beleggingen, zowel wat betreft het rendement als het risico. De analyse van deze factoren maakt integraal deel uit van ons beleggingsproces, 
met name door het gebruik van ESG-scores en de uitsluiting van bepaalde controversiële sectoren. U vindt meer gedetailleerde uitleg over onze 
duurzame beleggingsaanpak op de website van AG (https://ag.be/over-ag/nl/ag-in-de-samenleving/maatschappelijk-engagement/investering).  
Door de ESG-factoren te integreren, wil AG de impact van duurzaamheidsrisico's op de prestaties van zijn beleggingen, en dus op het rendement 
van de producten, beperken. 

Rendement 
 

Gewaarborgd rentevoet: 

De gewaarborgde rentevoet bedraagt 1,50% op de netto geïnvesteerde premie, gegarandeerde gedurende de volledige looptijd van het contract. 
Deze rentevoet is van toepassing op premiestortingen vanaf 01/01/2018. De netto-geïnvesteerde premie is gelijk aan de storting zonder de 
verschuldigde taks en instapkosten. 

Winstdeling: 

De rente kan verhoogd worden met een eventuele jaarlijkse winstdeling. Die wordt niet gegarandeerd en is afhankelijk van de economische 
conjunctuur en de resultaten van AG. Tevens dienst de winstdeling goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van de 
aandeelhouders. Elke toegekende winstdeling is definitief verworven. 
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Risico’s 
 

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in 
werking indien AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor het 
resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest. 

Kosten 
 

Instapkosten: 

Deze instapkosten bedragen 4,08% op de netto-geïnvesteerde premie. 

Uitstapkosten:  

Geen uitstapkosten bij overlijden van de (mede-)verzekerde. 

Bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract betalen wij de door u betaalde premie 
terug, verminderd met de bedragen die reeds werden verbruikt om het risico te dekken. 

Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract. 

Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend:  

Niet van toepassing. 

Afkoopvergoeding/opnamevergoeding:  

Geen afkoop mogelijk. 

Fiscaliteit  
 

Onderstaande informatie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving. Wij wensen te benadrukken dat de fiscale wetgeving aan 
wijzigingen onderhevig kan zijn in de toekomst. 

Taks op de premie: 

De taks op de premie bedraagt 2% (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).  

Personenbelasting: 

Op grond van de geldende fiscale wetgeving bedragen de belastbare roerende inkomsten 3% van de netto-geïnvesteerde premie. Op 
deze roerende inkomsten is jaarlijks een afzonderlijke belasting van 30% verschuldigd die verhoogd wordt met de gemeentelijke 
opcentiemen. De verworven winstdelingen zijn niet belastbaar. 

Successierechten: 

Successierechten kunnen verschuldigd zijn. Deze successierechten zijn afhankelijk van bepaalde individuele criteria. 

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere investeerders in België. Andere categorieën van investeerders worden verzocht zich te informeren 
over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is. 

Looptijd  
 

Looptijd: levenslang. 

Bij overlijden van de verzekerde (en medeverzekerde in geval van overdraagbaarheid) wordt het contract beëindigd en wordt er geen kapitaal meer 
uitgekeerd (= afstand van kapitaal). 
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Premie/rente  
 

Premie: 

Een Renteplan kunt u enkel onderschrijven tegen een eenmalige premie van minimaal 6.250 EUR (2% taks en kosten inbegrepen). Het 
premiebedrag wordt berekend op basis van de gewenste rente, de periodiciteit, de leeftijd van de verzekerden en de 
overdraagbaarheidscoëfficiënt die eventueel in het Renteplan is voorzien. 

De minimale inleg voor een jaarlijkse rente bedraagt 6.250 EUR. 

Geen bijkomende premiebetaling mogelijk. 

Rente: 

De rente wordt bepaald aan de hand van volgende parameters: leeftijd van de verzekerde, premie, periodiciteit van de rente en de 
eventuele overdraagbaarheidscoëfficiënt.  

De minimale rente bedraagt 120 EUR, ongeacht de gekozen periodiciteit. 

Periodiciteit van de rente: maandelijks, drie-, zesmaandelijks of jaarlijks. 

Afkoop/opname 
 

Gedeeltelijke afkoop/opname:  

Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. 

Volledige afkoop/opname:  

Een volledige afkoop is niet mogelijk. 

Informatie 
 

De verzekeringsnemer kan via Easy Banking Web steeds de actuele toestand van zijn contract raadplegen. 

Aan uw rentebedrag kunnen winstdelingen worden toegevoegd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG. Tevens 
dient de winstdeling goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders. De winstdelingen resulteren in een 
renteverhoging, die definitief is en verworven tot het overlijden. De klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht in geval van een toename van 
de rente. 

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar in alle BNP Paribas Fortis-kantoren en op de website www.bnpparibasfortis.be.   

Gegevens 
 

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. 

AG – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.ag.be.  

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 
Brussel. 

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel –RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, 
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent van AG. BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in 
AG. 

Klachtenbeheer 
 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis. 

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG, Dienst 
Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (nummer 02/664.02.00). 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de 
verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.  


