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Dit product is een individuele levensverzekering (een combinatie van tak 21 en tak 23) van AG Insurance, en is onderworpen 
aan het Belgisch recht. Top Rendement richt zich tot spaarders die in alle veiligheid hun geld willen investeren en tegelijk 
een fiscaal voordeel willen genieten. Het is ook mogelijk om de eventuele winstdelingen te beleggen in tak 23.

Focus op veilig sparen
Een performante en flexibele spaarformule

¬ Zekerheid: de bescherming van de nettopremie (d.w.z. de gestorte premie exclusief taks en instapkosten) op einddatum is altijd 
gewaarborgd.

¬  Een aantrekkelijke, gewaarborgde rentevoet: elke nettopremie profiteert van de gewaarborgde rentevoet in voege op het moment van 
de storting, en dat tijdens de volledige duur van het contract. De rentevoet bedraagt 1,00 % (in voege op 01/07/2016) voor het tak 21-
deel. Voor toekomstige premies geldt de rentevoet die op het moment van ontvangst van de premie van toepassing is.

¬ Het rendement kan jaarlijks worden verhoogd met een eventuele winstdeling. Toekomstige winstdelingen zijn niet gewaarborgd en 
worden jaarlijks bepaald in functie van de prestaties van het afgezonderd fonds waarin de gelden werden belegd.

¬ U kunt uw winstdelingen herbeleggen 
- voor zekerheid: aan de gewaarborgde rentevoet in voege. 
-  voor een hoger rendementspotentieel: in één of meerdere beleggingsfondsen van AG Insurance (tak 23)
U kunt de winstdelingen geïnvesteerd in fondsen van tak 23 overdragen naar tak 21 en omgekeerd. 
U kunt ook gemakkelijk tussen verschillende beleggingsfondsen in tak 23 onderling switchen. U vindt meer informatie, met name over 
de actuele waarde van de eenheden, op onze webpagina over fondsen (op www.aginsurance.be/fondsen) of in de financiële pers.

 



Een niet te verwaarlozen fiscaal voordeel!
Langetermijnsparen en pensioensparen  

¬  Belastingvermindering van 30 % (vermeerderd met de gemeentebelasting) op de gestorte premies.
¬   Maximale bedrag dat u voordelig kunt sparen voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017): 2260 EUR per persoon voor 

langetermijnsparen en 940 EUR per persoon voor pensioensparen. 
¬  Looptijd van het contract: minimum 10 jaar.
¬  Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van het contract dat u hebt afgesloten na uw 55 jaar, wordt een anticipatieve taks 

afgehouden van 10 % in langetermijnsparen en 8 % in pensioensparen (eenmalige heffing) op het opgebouwde pensioenkapitaal 
(rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen). Deze taks is niet van toepassing op de eventuele winstdelingen, noch op het 
pensioenkapitaal opgebouwd na de heffing van de anticipatieve taks. Dankzij die eenmalige anticipatieve taks betaalt u geen belastingen 
meer op de stortingen die u doet na uw 60 jaar. In geval van vervroegde afkoop van uw contract wordt het kapitaal belast aan 33 % 
(verhoogd met gemeentebelasting) in plaats van aan het voordelige tarief.

Transparante info

Instapkosten Maximaal 6,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten (in % van de 
overgedragen reserve)

1 % vermenigvuldigd met de resterende duur van het contract, met een maximum van 5 %. En voor de 
contracten pensioensparen en langetermijnsparen: 0 % tijdens de laatste 5 jaar van het contract.

Taks 2 % op de gestorte premies (niet van toepassing bij pensioensparen).

Financiële correctie In geval van afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan er een financiële correctie worden toegepast.
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= is voorzien in het contract          = optioneel te voorzien in het contract           = is niet voorzien in het contract

Aanvullende waarborgen op maat 

¬ Een overlijdensdekking op maat
Bij overlijden krijgen uw nabestaanden de reserve van het contract. Een aanvullende overlijdensverzekering op uw maat en naar uw behoeften kan 
hun toekomst nog verbeteren. 

¬ Een aanvullende waarborg bij arbeidsongeschiktheid
Bij een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde wordt er een rente uitbetaald. Zo biedt 
deze spaarverzekering ook een echte bescherming in moeilijke tijden!
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Top Rendement in een notendop
¬ Zekerheid dankzij de bescherming van de nettopremie (= gestorte premie exclusief taks en instapkosten) en dankzij de 

gewaarborgde  rentevoet.
¬  Een eventuele winstdeling bovenop de basisrentevoet.
¬  Naargelang uw persoonlijke situatie kan dit rendementspotentieel worden aangevuld met een extra fiscaal voordeel van 30 %  

(+ gemeentebelasting).
¬ Sparen kan vanaf 35 EUR en dat doet u op uw eigen ritme (maandelijks/driemaandelijks/halfjaarlijks/jaarlijks). 
  Zo is Top Rendement toegankelijk voor iedereen.

Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds, op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Die regeling treedt 
in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven, en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. 
Voor eventuele hogere bedragen draagt de verzekeringsnemer het risico.

Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering en de algemene voorwaarden van Top Rendement, voor een volledig overzicht van de 
voorwaarden van dit product. Die documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon of op www.aginsurance.be.
Met al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten over dit product kunt u indienen bij 
de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Als de 
oplossing die AG Insurance voorstelt u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de 
Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as).


