
een voorzichtig financieel beheer
De bedragen (na aftrek van taks en instapkos-
ten) die u in stars for life secure stort, worden 
in het algemene fonds van AXA Belgium belegd. 
Dit fonds is samengesteld uit zorgvuldig geselec-
teerde activa en wordt op een vakkundige manier 
door financiële experts beheerd. Een extra waar-
borg voor zekerheid en veiligheid. 

een verzekerde groei, zonder risico’s
De toegekende interesten en winstdelingen zijn 
definitief verworven en brengen op hun beurt 
interesten op volgens het kapitalisatieprincipe.  
Zo groeit het pensioenkapitaal jaar na jaar aan 
zonder het risico dat het in waarde daalt.

een comfortabel rendement

De gewaarborgde rentevoet kan met een variabele 
winstdeling worden aangevuld. Samen vormen ze 
het jaarlijkse rendement. 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de 
rendementen uit het verleden.

Rendementen uit het verleden bieden evenwel 
geen waarborg voor de toekomstige resultaten. 

Een contract stars for life secure, onderschreven 
in 2006, leverde over de afgelopen 8 jaar (2006 – 
2013) een gemiddeld jaarlijks rendement tussen 
3,41% en 3,63% op. Een mooie opsteker!

stars for life secure 
de zekerheid van  

een gewaarborgde rentevoet

kapitaalgarantie

gewaarborgde 
rentevoet 

Met stars for life secure bouwt u een aantrekkelijk aanvullend zelfstandigen- 
pensioen op dankzij een formule die veiligheid en zekerheid vooropstelt:

- hetzij via een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ),

-  hetzij via een individuele pensioentoezegging (IPT).

Stars for life secure is een tak21 levensverzekering van AXA Belgium die de  
zekerheid van een gewaarborgde rentevoet biedt. De rentevoet die van toepassing 
is op het ogenblik dat de storting bij AXA toekomt, blijft voor deze storting  
gewaarborgd tot afloop van het contract.

zelfstandigen

Jaarlijkse rendementen stars for life secure
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■	aanzienlijke fiscale voordelen
Dankzij stars for life secure geniet u de zeer aantrekkelijke fiscale voordelen die aan de stelsels voor 
aanvullende pensioenen voor zelfstandigen zijn verbonden :

■	   in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) dat u als zelfstandige, 
natuurlijke persoon afsluit,

■	   in het kader van de individuele pensioentoezegging (IPT) die de onderneming ten voordele van zijn 
zelfstandige bedrijfsleider afsluit.

De fiscale voordelen van het VAPZ en de IPT zijn cumuleerbaar.

■	aanvullende dekkingen op maat
U wilt uiteraard de best mogelijke bescherming tegen de meest voordelige prijs. Stars for life biedt 
aanvullende dekkingen die speciaal op de behoeften van zelfstandigen zijn afgestemd. En dit tegen een 
zeer scherp tarief. Zo kunt u zich met een gerust gemoed op uw beroepsactiviteit concentreren.

Vraag advies aan uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar.

Profiteer volop van de expertise van AXA om, 
via stars for life, uw pensioen te optimaliseren, 

uw financiële autonomie te vrijwaren en uw 
toekomst veilig te stellen.

www.axa.be 
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