INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING

Weet u dat u als zelfstandig bedrijfsleider een beroep kunt doen op uw vennootschap om voor uw
pensioen te zorgen? Met de Pension Plan Pro Individuele Pensioentoezegging (IPT)1 van AXA
draagt uw onderneming daadwerkelijk bij aan de opbouw van uw pensioen.
Een pensioenplan met u als enig begunstigde
In tegenstelling tot een gebruikelijke collectieve verzekering, is het IPT-pensioenplan een individueel
contract. U bent, bij leven, zowel verzekerde als begunstigde van het contract. Aan het einde van de looptijd
van het contract wordt het opgebouwde tegoed rechtstreeks aan u uitgekeerd.

Een diversiteit aan investeringen
Met een pension plan pro IPT contract is het mogelijk om via één en hetzelfde contract in een tak21 en/of
tak23 verzekering te beleggen:


Het luik secure (tak21) mikt op veiligheid en biedt een jaarlijks variabele gewaarborgde rentevoet.



Het luik invest (tak23) biedt uitzicht en een potentieel hoger rendement, gekoppeld aan de
prestaties van het/de interne beleggingsfonds(en) waarin wordt belegd.

De verdeling over beide luiken wordt bij de start van het contract vastgelegd, van 0% tot 100% in het ene
en/of het andere luik. Tijdens de looptijd van het contract kan deze verdeling worden bijgestuurd.

Een contract op maat
Er bestaan twee soorten beheer van uw contract:


Vrije beheer: u kunt de verdeling tussen het luik invest & secure vrij kiezen.



Beheer volgens een levenscyclusstrategie: u vertrouwt het beheer van het contract toe aan AXA
volgens de gekozen levenscyclusstrategie.

Een levenscyclusstrategie is een beleggingsstrategie die als doel heeft om de verdeling van de stortingen
en de reserves in overeenstemming te brengen met de leeftijd van de bedrijfsleider en de risicobereidheid
van zowel de onderneming als van de bedrijfsleider. Hiertoe bepaalt de levenscyclusstrategie de optimale
verdelingspercentages van de stortingen en de reserve over risicovolle en minder risicovolle beleggingen.
Er kan een keuze worden gemaakt tussen twee types van beleggingsstrategieën.


In een gemengde levenscyclusstrategie is de vooropgestelde verdeling een combinatie van het
luik secure en één of meer interne beleggingsfondsen van het luik invest.



In een levenscyclusstrategie in invest is de voorgestelde verdeling een combinatie van één of
meer interne beleggingsfondsen van het luik invest.

Beide types van levenscyclustrategieën beschikken over 3 varianten afhankelijk van de risicobereidheid
van uw klant, namelijk defensief, neutraal en dynamisch.

Volledige flexibiliteit
U kunt bovendien tegoeden opnemen om in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende zaken
te kopen, te bouwen of te renoveren onder de wettelijke voorwaarden.

Fiscale voordelen
De premies van het contract zijn voor uw vennootschap als beroepskosten fiscaal aftrekbaar, voor zover u
van de onderneming (ten minste maandelijks) een regelmatige vergoeding ontvangt en uw volledige
pensioen (dat wil zeggen de som van uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen) niet meer
bedraagt dan 80% van uw brutovergoeding 2.

Inhaalbeweging van premies (backservice)
U kunt uw volledige pensioenkapitaal slechts opbouwen door middel van periodieke premies (per jaar,
halfjaar, kwartaal of maand), maar u kunt ook kiezen voor een combinatie van een lagere periodieke
premie voor toekomstige dienstjaren en een eenmalige inhaalpremie voor verstreken dienstjaren.

Bijkomende bescherming
U zoekt natuurlijk de best mogelijke bescherming. Om u in staat te stellen uw werkzaamheden rustig uit te
oefenen, biedt IPT bijkomende waarborgen die uitstekend aansluiten op uw behoeften.

Dekking in geval van overlijden
De IPT kan worden aangevuld met een bijkomende waarborg die een minimumkapitaal bij overlijden
garandeert. Deze waarborg zorgt ervoor dat uw gezin goed is beschermd en dit tegen een concurrentieel
tarief.

Dekking in geval van arbeidsongeschiktheid
IPT kan u ook verzekeren in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of een ziekte.
Naargelang uw mate van arbeidsongeschiktheid ontvangt u een periodieke rente die het inkomensverlies
gedeeltelijk opvangt, terwijl de stortingen in rekening worden gebracht om de verdere kapitaalopbouw te
verzekeren.
Wij verwijzen u naar de voorwaarden, uitsluitingen en grenzen van deze bijkomende dekkingen in de
algemene voorwaarden van de Pension Plan Pro IPT.

Profiteer nu van de AXA Individuele Pensioentoezegging. Bel ons op
+32 2 464 64 01 (maandag tot en met vrijdag van 8u tot 22u en elke zaterdag
van 9u tot 17u), surf naar www.ing.be of contacteer uw ING-adviseur.
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Pension Plan Pro IPT wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door AXA Belgium en wederzijds
akkoord) door:
Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN:
BE45 3109 1560 2789.
Verzekeraar
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS
14-07-1979).
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) • Internet : www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • KBO nr.:
BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
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Een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% (Wijninckx-bijdrage) is verschuldigd als de pensioendoelstelling wordt
overschreden.
Verantwoordelijk uitgever: ING België nv • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 01/17.

