Terugbetaling gedurende de eerste 24 maanden van het contract. Aanbod geldig onder
voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeringsmaatschappij en alleen
geldig bij het afsluiten van een contract AXA Vrij Aanvullende Pensioenplan voor Zelfstandigen
onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord. Aanbod beperkt tot één
korting per AXA Vrij Aanvullend Pensioenplan voor Zelfstandigen. De VAPZ-verzekering van
ING, aangeboden door AXA Belgium en bestemd voor professionelen, is een levensverzekering
van tak 21 waarvan het gewaarborgd kapitaal wordt opgebouwd aan de hand van de gestorte
nettopremies die tegen een op elke premie toegepaste gewaarborgde rentevoet gekapitaliseerd
worden. De huidige rentevoet bedraagt 0,75%, maar de verzekeraar kan dit percentage wijzigen
als de marktvoorwaarden dit vereisen. Maximale instapkosten: 6,5% op de premies. Deze
kosten zijn variabel. Tarief geldig op 01/08/2018 en wijzigbaar na voorafgaand bericht.
Afkoopkosten: 5%, degressief de laatste vijf jaar van het contract. Aanbod geldig onder
voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door AXA Belgium en wederzijds akkoord. Voor
de voorwaarden en uitsluitingen kunt u de informatiefiche en de algemene voorwaarden
raadplegen. Deze zijn beschikbaar in alle ING-kantoren of op www.ing.be. De fiscale en sociale
voordelen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van de wetgeving. De jaarpremie
bedraagt 8,17% van het geïndexeerde belastbare nettoberoepsinkomen van 3 jaar geleden,
met een minimum van 600 euro en een maximum van 3.187,04 euro voor 2018. Het AXA Vrij
Aanvullend Pensioenplan voor Zelfstandigen wordt (onder voorbehoud van aanvaarding door
de verzekeraar) aangeboden door: Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv,
verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
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