Voorschot

SUPPORTER VAN JOUW

PENSIOEN

Voorschot opnemen
Plannen om een huis te bouwen, te kopen of te renoveren?
Denk dan aan het opnemen van een voorschot op uw groepsverzekering.

Wat zijn de voordelen van een voorschot op uw groepsverzekering?
∫ U geniet een zeer voordelige interestvoet
∫ U hebt de keuze tussen 3 types voorschotten:
- met jaarlijkse interestbetaling op basis van een vaste interestvoet
- met jaarlijkse interestbetaling op basis van een variabele interestvoet
- zonder jaarlijkse interestbetaling
∫ Er zijn geen beheer-, dossier- of notariskosten, wat van een voorschot een erg interessant alternatief voor een
hypothecair krediet maakt
∫ U kan op elk tijdstip uw voorschot (volledig of gedeeltelijk) terugbetalen
∫ U blijft onverminderd genieten van het rendement van uw groepsverzekeringscontract, ook op het gedeelte dat als
voorschot opgenomen werd
∫ Een toegewijd team verzekert de vlotte opvolging van uw dossier

Wat zijn de voorwaarden om een voorschot op te nemen?
Het opnemen van een voorschot moet voorzien zijn in het groepsverzekeringsreglement en kan alleen gebruikt worden voor:
∫ Het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een in de Europese Economische Ruimte gelegen eigen onroerend
goed dat belastbare inkomsten opbrengt.
∫ De terugbetaling van een bestaande hypothecaire lening, bestemd voor één van de bovenvermelde doelen.
Als de onroerende goederen waarvoor het voorschot gebruikt werd geen deel meer uitmaken van uw vermogen, moet u het voorschot
terugbetalen.
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Hoeveel kost een voorschot?
De interestvergoeding is afhankelijk van het type voorschot:
Type voorschot

Met jaarlijkse interestbetaling

Zonder jaarlijkse interestbetaling

Voorwaarde?

Mogelijk in alle groepsverzekeringsplannen mits
voorzien in het pensioenreglement.

Mogelijk in alle groepsverzekeringsplannen mits
voorzien in het pensioenreglement, behalve voor
producttypes Classical Life, Lifecycle en Cash
Balance. Bovendien moet de groepsverzekering
georganiseerd zijn in het verzekeringstype tak 21
(met een gegarandeerde interestvoet).
(Tip: Het producttype van uw groepsverzekeringsplan
wordt vermeld bovenaan het detail van uw
pensioenfiche op bladzijde 2).

Hoe?

U neemt uw voorschot op en betaalt er jaarlijks vooraf
interesten op. Deze worden voor de eerste maal
aangerekend bij de opname van het voorschot en
vervolgens jaarlijks op de eerste van de maand volgend
op uw geboortemaand.

U neemt uw voorschot op, maar betaalt geen
jaarlijkse interesten. De verschuldigde interesten
worden samen met het voorschot bij de uitbetaling
van het pensioenkapitaal afgehouden.

Als u uw voorschot niet eerder terugbetaalde, wordt
dat bedrag afgetrokken bij de uitbetaling van uw
pensioenkapitaal.
Interestvoet

Bij een interestbetalend voorschot hebt u de keuze
tussen een variabele (niet mogelijk voor plannen
Classical Life) of een vaste interestvoet.

Bij een interestkapitaliserend voorschot wordt voor
de berekening van de interest rekening gehouden
met het gegarandeerd rendement en de eventuele
winstdeling.

Fiscaliteit

In functie van uw persoonlijke situatie kunnen de
interesten mogelijk jaarlijks fiscaal in rekening
gebracht worden.

In functie van uw persoonlijke situatie kunnen de
interesten mogelijk fiscaal in rekening gebracht
worden bij een terugbetaling van het voorschot of bij
uitbetaling van het groepsverzekeringscontract.

In beide types voorschotten blijft u genieten van het rendement van uw groepsverzekeringscontract. Geniet u van een gegarandeerde
interestvoet, dan blijft ook de eventuele winstdeling behouden op uw volledig pensioenkapitaal.

Wat is het minimum- en maximumbedrag dat u als voorschot kan opnemen?
∫ Het maximumbedrag van een voorschot wordt bepaald in functie van de huidige waarde van uw contract en is beperkt tot het kapitaal
overlijden, rekening houdend met de fiscaliteit en de eventuele al bestaande voorschotten en/of inpandgevingen.
∫ Een voorschot op een groepsverzekeringscontract is mogelijk vanaf 5.000 euro.
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Kan u uw voorschot vervroegd terugbetalen?
U kan op elk tijdstip het voorschot volledig of gedeeltelijk (minstens 10% van het openstaande saldo) terugbetalen. Als u dit niet doet,
wordt het bedrag van het voorschot afgehouden van het uit te betalen pensioenkapitaal bij pensionering of van het kapitaal overlijden in
geval van voortijdig overlijden.

Conclusie
Met jaarlijkse interestbetaling

Zonder jaarlijkse interestbetaling

∫ Jaarlijkse interestvergoeding

∫ Eenmalige interestvergoeding afgehouden bij uitbetaling

∫ Interestbetalingen jaarlijks fiscaal in rekening te brengen
(indien van toepassing)

∫ Interestbetaling bij uitbetaling eenmalig fiscaal in rekening te
brengen (indien van toepassing)

∫ Hoger maximum voorschot

∫ Lager maximum voorschot

Contact
Wil u graag meer informatie over voorschotten? Of bent u geïnteresseerd in het opnemen van een voorschot?
Mail of bel ons op benefits@aginsurance.be of 02 664 13 23.

0079-8295733N-21092020

U vindt ook meer info op www.myglobalbenefits.aginsurance.be.
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