Nuttige informatie over Top Multilife
Premies, prestaties, kosten en huidige fiscaliteit



Minimumpremie: minimum 35 voor tak 21 en minimum 50 voor tak 23.
Kosten: 3,5% van de gestorte premie(s) of van de overgedragen reserve (tak 21) en 4% van de gestorte premie(s) of van
de overgedragen reserve (tak 23).
Fiscaliteit: 2% taks op elke gestorte premie, er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. Voor pensioensparen en
langetermijnsparen: zie financiële info fiche.




Minimale aanvullende premies: aanvullende premies zijn mogelijk vanaf 35 voor tak 21 en vanaf
Maximale aanvullende premies: 2.000 per jaar voor tak 21 et geen maximum voor tak 23



Lopende kosten verbonden aan de fondsen: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend
in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheersreglementen van elk fonds.




Afkoop: vrije en periodieke gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk.
Afkoopkosten: er wordt een vaste kost afgehouden van 3,72 per afkoop in geval van vrije periodieke afkopen.
De afkoopvergoeding in tak 21: 1% vermenigvuldigd met de resterende contractduur, uitgedrukt in jaren en maanden,
waarbij elke maand telt voor 1/12 met een maximum van 5%. De afkoopvergoeding in tak 23: 1% gedurende de eerste 2
jaar en 11 maanden en vervolgens 0%
0,5% de eerste 2 jaar en een maand en
vervolgens 0%.
Kosten bij overdracht (tussen fondsen): de eerste overdracht van het jaar is gratis, vervolgens 37,18/overdracht.
1% van de totale overgedragen reserve. Indien overdracht naar het



50 voor tak 23.

Fiscaliteit: tak 21: 30% roerende voorheffing enkel in geval van afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract
(voorheffing berekend op basis van een kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar). Tak 23: geen roerende
voorheffing in geval van afkoop. Voor pensioensparen en langetermijnsparen: zie financiële info fiche.
Op einddatum

Kapitaal: het kapitaal leven wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde bij leven.

Kosten: geen uitstapkosten.

Fiscaliteit: geen roerende voorheffing.
Bij overlijden van de verzekerde

Kapitaal: het kapitaal overlijden wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde bij overlijden.

Kosten: geen uitstapkosten.

Fiscaliteit: geen roerende voorheffing, er kunnen successierechten verschuldigd zijn.
In de verschillende onderdelen van het essentiële-informatiedocument werd rekening gehouden met de maximumkosten.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf gewijzigd worden.

Begunstigingsclausule
Bij het onderschrijven van het contract moeten één of meer begunstigden bij leven en bij overlijden worden aangeduid. De begunstigden kunnen in de
loop van het contract onder bepaalde voorwaarden worden gewijzigd.

Lijst van de beschikbare fondsen
De fondsen beschikbaar binnen Top Multilife (tak 23) zijn: AG Life Balanced / AG Life Bonds Euro / AG Life Bonds World / AG Life Cash Euro / AG Life
Equities Euro / AG Life Equities World / AG Life Growth / AG Life Stability / Best of Absolute Return Bonds / Best of Bonds / Best of Emerging Markets
/ Best of Equities / Best of Market Opportunities / Best of Real Estate / Comet / Planet / Galaxy / Universe / Cosmos

Optionele dekkingen overlijden en aanvullende waarborgen
Optionele dekkingen overlijden: minimumoverlijdenskapitaal vooraf bepaald door de verzekeringsnemer of aanvullend overlijdenskapitaal ten
belope van een vooraf overeengekomen percentage van de reserve (maximum 100 %).
Aanvullende waarborgen: waarborg bij ongeval (een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvende invaliditeit van
de verzekerde ten gevolge van een ongeval) en waarborg bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (een rente in geval van totale of
gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde).
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