
AG Insurance

Voorschot

Hebt u plannen om een huis te bouwen, te kopen of te renoveren?
U kunt een bepaald bedrag als voorschot opnemen op uw groepsverzekering.

Wat zijn de voorwaarden om een voorschot op te nemen?

Het opnemen van een voorschot dient voorzien te zijn in het groepsverzekeringsreglement en kan enkel indien dit aangewend wordt 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 hypothecaire lening die voordien is toegekend en die bestemd is voor één van de bovenvermelde doelen.

Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op individuele contracten.

U kunt enkel een voorschot opnemen indien uw groepsverzekering nooit afgekocht is geweest omdat u uw intresten niet heeft betaald 
binnen de voorziene termijn.

Indien de onroerende goederen, waarvoor het voorschot werd aangewend, geen deel meer uitmaken van uw vermogen, dient u het 
voorschot terug te betalen.

Wat zijn de voordelen van een voorschot op uw groepsverzekering?
∫  U geniet een zeer voordelige intrestvoet

∫  U hebt de keuze tussen 3 types voorschotten:

 - met jaarlijkse intrestbetaling met vaste intrest

 - met jaarlijkse intrestbetaling met variabele intrest

 - zonder jaarlijkse intrestbetaling (niet mogelijk voor plannen Classical Life en Cash Balance)

∫  Er zijn  geen beheer-, dossier- of notariskosten, wat van een voorschot een erg interessant alternatief voor een 
hypothecair krediet maakt

∫  U kunt op ieder tijdstip uw voorschot (volledig of gedeeltelijk) terugbetalen

∫  U blijft genieten van de gewaarborgde intrestvoet en er is géén negatieve invloed op de eventuele winstdeelname van 
uw groepsverzekeringscontract(en)

∫  Een team specialisten verzekert de opvolging van uw dossier

Voorschot
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AG Employee Benefits
Trust in expertise.
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Type voorschot Met jaarlijkse intrestbetaling Zonder jaarlijkse intrestbetaling (niet mogelijk voor 
plannen Classical Life en Cash Balance)

Hoe? U neemt uw voorschot op en betaalt er jaarlijks vooraf 
intresten op. Op het eind van uw contract zal het 
bedrag van het voorschot afgetrokken worden van het 
verzekerde pensioenkapitaal. 

U neemt uw voorschot op, maar betaalt geen 
jaarlijkse intresten. De verschuldigde intresten 
worden samen met het voorschot bij de vereffening 
van het contract afgehouden.

Intrestvoet Bij een intrestbetalend voorschot heeft u de keuze 
tussen een variabele (niet mogelijk voor plannen 
Classical Life) of een vaste intrestvoet.

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

Fiscaal De intresten zijn jaarlijks fiscaal in rekening te 
brengen.

De intresten zijn fiscaal in rekening te brengen 
bij een terugbetaling van het voorschot of bij 
vereffening van het groepsverzekeringscontract.

Geniet u een gegarandeerde intrestvoet op uw groepsverzekeringscontract? Dan blijft u in beide types voorschotten die intrestvoet en de 
eventuele winstdeling behouden op uw volledig pensioenkapitaal.

Wat is het minimum- en het maximumbedrag dat u als voorschot kan verkrijgen?

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 eventueel al bestaande voorschotten en/of inpandgevingen.

Het minimumbedrag van een voorschot is 5.000 EUR. 

Kunt u uw voorschot vervroegd terugbetalen?

U kunt op ieder tijdstip het voorschot volledig of gedeeltelijk (minstens 10 %) terugbetalen. Als u dit niet doet wordt het bedrag van 
het voorschot afgehouden van het te vereffenen pensioenkapitaal op einddatum of van het uit te keren kapitaal overlijden in geval van 
voortijdig overlijden.

Conclusie

Met jaarlijkse intrestbetaling Zonder jaarlijkse intrestbetaling  
(niet mogelijk voor plannen Classical Life en Cash Balance)

 ∫ jaarlijkse intrestvergoeding  ∫ eenmalige intrestvergoeding afgehouden bij vereffening 

 ∫ intrestbetalingen jaarlijks fiscaal in rekening te brengen  ∫ intrestbetaling bij vereffening eenmalig fiscaal in rekening 
te brengen

 ∫ hoger maximaal voorschot  ∫ lager maximaal voorschot

Contact 

Indien u meer informatie wenst over voorschotten of indien u geïnteresseerd bent in een voorschot, dan kan u terecht bij de dienst 
Voorschotten via benefits@aginsurance.be of 02 664 13 23. 

U kan ook steeds onze website raadplegen op het adres www.myglobalbenefits.aginsurance.be.

Hoeveel kost een voorschot?

De intrestvergoeding is afhankelijk van het type voorschot:


