
U bent een zelfstandige bedrijfsleider en u wilt sparen voor een comfortabel pensioen aangepast aan uw eigen 
situatie, en daarbij alle opportuniteiten van de sociale en fiscale wetgeving benutten. Dat is mogelijk met de 
Individuele Pensioentoezegging (IPT). 

Dankzij de IPT koppelt u solide waarborgen voor uw toekomst aan onmiddellijke voordelen voor u en uw 
vennootschap door een aanvullend pensioen op te bouwen. 

Dankzij de IPT in tak 21 (met een gewaarborgde basisrentevoet vastgelegd bij elke storting, en een eventuele 
jaarlijkse winstdeling) kiest u voor veiligheid. Als u mikt op een potentieel hoger rendement op lange termijn 
voor een deel van uw investering, kunt u via een IPT in tak 23 investeren in beleggingsfondsen aangepast aan 
uw beleggersprofiel.

U kunt dus twee IPT’s tegelijk afsluiten in respectievelijk tak 21 en tak 23. 

Uw extralegaal pensioen, een fiscale troef voor uw KMO

Individuele Pensioentoezegging (IPT)
tak 23

IPT: het aanvullende pensioen via uw vennootschap

ZELFSTANDIGEN 
ZONDER VENNOOTSCHAP

ZELFSTANDIGEN 
MET VENNOOTSCHAP

LOONTREKKENDE 
ZORGVERLENERS WERKNEMERS

4de PIJLER Niet-gefiscaliseerd vrij sparen

3de PIJLER
Pensioensparen

Langetermijnsparen

2de PIJLER

Pensioenovereenkomst voor 
Zelfstandigen (POZ)

Individuele 
Pensioentoezegging (IPT) tak 21 Groepsverzekering

IPT tak 23

RIZIV* IPT

(Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Vrij Aanvullend 
Pensioen (VAP)  Bonusplan

1ste PIJLER Wettelijk pensioen

* Voor geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, zelfstandige verpleegkundigen en logopedisten 

PENSIOENSUPPORTER VAN JOUW

Sparen voor je pensioen



Wie kan onderschrijven?

Alle zelfstandige bedrijfsleiders:
¬ Die een professionele activiteit uitvoeren in het kader van een vennootschap 
¬ Hiervoor een maandelijkse bezoldiging krijgen op regelmatige basis
¬ En die hun wettelijk pensioen nog niet hebben opgenomen

Sparen voor het pensioen

Uw vennootschap bouwt een comfortabel aanvullend pensioen voor u op en geniet een aanzienlijk 
belastingvoordeel.

Hoeveel?

Elk jaar bepaalt uw vennootschap zelf het (geplafonneerd) bedrag en het aantal stortingen in uw IPT.

U moet rekening houden met de 80 %-regel. Zo geniet uw vennootschap fiscale voordelen.

Uw pensioenkapitaal is bovendien juridisch beschermd. U geniet verworven rechten op het contract 
(zo bent u beschermd in geval van een faillissement, overname, opslorping van de onderneming, ...). 

Hebt u nog geen volledige loopbaan in uw huidige onderneming? Uw vennootschap kan ook bijdragen 
storten voor de jaren die buiten de onderneming werden gepresteerd, met een maximum van tien jaar. 
U kunt ook een inhaalbijdrage storten voor de jaren die u reeds in de vennootschap presteerde. 

De 80 %-regel
Uw volledig pensioen (dit is de som van het wettelijke pensioen en de eventuele aanvullende 
pensioenen: VAPZ, individuele of collectieve pensioentoezegging, POZ, pensioenbelofte, bestaande 
bedrijfsleidersverzekering en een RIZIV-contract) mag niet meer bedragen dan 80 % 
van de laatste normale brutojaarbezoldiging voor een volledige loopbaan.

Beleggen in tak 23

Het rendement van uw IPT tak 23 is gekoppeld aan de prestaties van tak 23-beleggingsfondsen. Er is geen 
gewaarborgd rendement, maar u hebt kans op een potentieel hoger rendement in vergelijking met een IPT 
tak 21 die meer mikt op de veiligheid van een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. 

Bij de onderschrijving kiest u maximaal 3 fondsen uit 8 beleggingsfondsen en dit naargelang uw 
beleggersprofiel en uw risicobereidheid.

Per fonds moet u minstens 10 % investeren.

Keuze uit 8 fondsen 

Basisfonds Risico-indicator Samenstelling

AG Life Stability 2 75 % obligaties / 25 % aandelen

AG Life Balanced 3 50 % obligaties / 50 % aandelen

AG Life Growth 3 25 % obligaties / 75 % aandelen

AG Life Neutral Portfolio 3 Ongeveer 50 % obligaties / 50 % aandelen - neutraal profiel

AG Life Dynamic Portfolio 3 Ongeveer 25 % obligaties / 75 % aandelen - dynamisch profiel



1 Volatiliteit drukt uit hoe sterk een beleggingsinstrument stijgt of daalt. Hoe groter de afwijkingen van een koers, hoe groter de volatiliteit.

Basisfonds Risico-indicator Samenstelling

AG Life Equities Euro 4 100 % aandelen

AG Life Equities World 4 100 % aandelen

AG Life Sustainable Equities 4 100 % aandelen

Lager risico                                                                 Hoger risico 

Kiezen voor duurzaam en verantwoord beleggen

AG hanteert reeds voor al zijn verzekeringsproducten een langetermijnvisie, waarbij factoren inzake 
milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) een bepalende rol spelen in zijn 
investeringen. Voor enkele fondsen, waaronder het AG Life Sustainable Equities, gaan we nog een stap 
verder met een doorgedreven aanpak op gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen.

In november 2019 heeft dit fonds, voor de periode van een jaar, het Towards Sustainability-label gekregen. 
Dit label is een kwaliteitsnorm bepaald door het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA), 
die elk jaar opnieuw wordt geëvalueerd. Deze norm legt een aantal minimumvereisten vast waaraan 
duurzame financiële producten moeten beantwoorden zowel op het vlak van de portefeuille als op dat 
van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op www.towardssustainability.be/nl/de-
kwaliteitsnorm. 

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit fonds beantwoordt aan uw eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese 
regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering. 

Multimanagement, onze dynamische aanpak voor fondsenbeheer

De door ons beheerde beleggingsfondsen bestaan zelf uit zorgvuldig geselecteerde fondsen die op hun 
beurt beheerd worden door verschillende gespecialiseerde fondsbeheerders. Bij AG Insurance spreiden we 
dus niet alleen de activaklassen, de sectoren en de regio’s, maar bundelen we tegelijk ook de uiteenlopende 
expertise, beheerstijlen en visies van deze beheerders.

We diversifiëren dus uw portefeuille, uw bron van potentieel rendement, en we beogen zo een lager risico en 
lagere volatiliteit 1 in vergelijking met een actief beheer door één enkele fondsbeheerder.

Het beheermodel Multimanagement is uniek op de Belgische verzekeringsmarkt. Voor de strenge selectie 
van de fondsbeheerders, werken onze experts bovendien nauw samen met een vooraanstaande financiële 
partner, Russell Investments.

Wilt u graag weten welke fondsbeheerder welk fonds binnen uw IPT tak 23-contract beheert? Stel die 
vraag gerust aan uw tussenpersoon: hij/zij heeft altijd een actueel overzicht van de fondsbeheerders per 
activaklasse.

Via multimanagement doen we, binnen de structuur van een fonds, een beroep op de expertise van 
meerdere fondsbeheerders. Dat kan door rechtstreeks te beleggen in de fondsen van verschillende externe 
beheerders, of door mandaten toe te kennen aan een aantal geselecteerde fondsbeheerders die dan elk een 
deel van dat fonds beheren.

Wilt u weten hoe dit allemaal precies werkt? U vindt alle info in onze brochure “Multimanagement”, gratis 
beschikbaar bij uw tussenpersoon.

1 2 3 4 5 6 7 De risico-indicatoren gaan van 1 tot 7 en zijn een richtsnoer voor het risiconiveau. Een risico-indicator van 4 komt 

overeen met een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden 

geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm
https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm
https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering


Impact van de volatiliteit op de markten verminderen 

Met ons IPT-product in tak 23 kunt u de optie ‘automatisch overdrachtmechanisme’ activeren op een 
beleggingsfonds naar keuze (het mechanisme is niet mogelijk voor het fonds AG Life Stability). U kunt de 
impact van de beursvolatiliteit beperken via een automatische overdracht naar een fonds met minder risico 
(het fonds AG Life Comfort) als het dalingspercentage dat u koos volgens uw risicoprofiel bereikt is. 

Via dit mechanisme worden de reserves ook automatisch herbelegd in het basisfonds als de markten 
tekenen van herstel vertonen.

Hoe werkt het automatisch overdrachtmechanisme?
U kiest:
¬ Het beleggingsfonds waarvoor u een mechanisme wilt activeren (dit is het basisfonds).

¬ Het dalingspercentage vanaf wanneer de overdracht naar het fonds AG Life Comfort moet worden 
uitgevoerd. U kunt kiezen uit 10, 15, 20 of 30 %.

Het mechanisme bepaalt een referentiewaarde, namelijk de inventariswaarde van het basisfonds op het 
moment dat het mechanisme wordt geactiveerd.

Het mechanisme zorgt voor:

¬ De overdracht van de hele reserve van het basisfonds naar het fonds AG Life Comfort bij een daling.

De premies worden aanvankelijk geïnvesteerd in het basisfonds. Bij een daling van meer dan x % 
(10, 15, 20 of 30 % naargelang uw keuze) van de netto-inventariswaarde van dit fonds t.o.v. de 
vastgelegde referentiewaarde, wordt de reserve automatisch belegd in een defensiever wachtfonds, 
AG Life Comfort, tot de volgende kalme periode. Gedurende die tijd worden de in het basisfonds voorziene 
toekomstige premies ook geïnvesteerd in het fonds AG Life Comfort. 

Voorbeeld: als de referentiewaarde 100 is, en u een dalingspercentage van 20 % hebt gekozen, wordt de 
reserve overgedragen zodra de waarde van het fonds de drempel van 80 (100 – 20 %) heeft bereikt.

¬ De herbelegging naar het basisfonds aan de hand van signalen.

De reserve keert terug naar het basisfonds als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

Δ  Het basisfonds moet minstens met x % stijgen (dit % hangt af van het gekozen beleggingsfonds, 
zie onderstaande tabel) t.o.v. zijn laagst bereikte niveau, vanaf het moment dat de reserve werd 
overgedragen naar het wachtfonds AG Life Comfort.

Δ  Het basisfonds moet een stijging gekend hebben gedurende minstens 10 van de laatste 15 dagen. 

Stijgingspercentage per fonds:  

Activatie van het signaal van het fonds

AG Life Balanced 5 % AG Life Growth 7 % AG Life Sustainable Equities 8 %

AG Life Neutral Portfolio 5 % AG Life Equities World 8 %

AG Life Dynamic Portfolio 7 % AG Life Equities Euro 8 %

Zit uw geld opnieuw in het basisfonds? Uw rendementen blijven variëren omdat de markten nooit 
stoppen met schommelen. In een slecht scenario zien we dan opnieuw een daling die overeenstemt 
met het niveau dat u hebt vastgelegd. In dat geval wordt het automatisch overdrachtmechanisme 
opnieuw geactiveerd. Maar het fonds kan even goed een mooie stijging kennen.



¬ Dynamische aanpassing van de inventariswaarde
De dynamische aanpassing bepaalt automatisch een nieuwe referentiewaarde voor het automatisch 
overdrachtmechanisme, telkens de inventariswaarde van het gekozen basisfonds stijgt met 10 % 
(vast %) t.o.v. de referentiewaarde. Het niveau van het automatisch overdrachtmechanisme volgt 
dus automatisch de stijging van de markten. Hierdoor neemt de efficiëntie van het automatisch 
overdrachtmechanisme nog toe.

U vindt alle eenheidswaarden en de prestaties van de fondsen op www.aginsurance.be/particulieren 

Fiscale optimalisatie
Elk jaar kunt u in functie van de winst van uw vennootschap uw IPT tak 23 contract fiscaal optimaliseren. 
U moet gewoon uw nieuwe gegevens (inkomen, …) meedelen aan uw tussenpersoon die u dan 
een voorstel bezorgt. 
   ∂ Voor meer details, raadpleeg de pagina ‘Kenmerken’.

Fiscaal voordeel

Dankzij een bijzonder voordelige fiscaliteit wordt het pensioenkapitaal dat u opbouwt via een IPT slechts 
minimaal belast. Op het moment van uw pensionering ontvangt u zo een kapitaal dat aanzienlijk groter is dan 
hetgeen zou opgebouwd zijn via de investering van een nettoloonsverhoging.

Tijdens uw contract
¬ De bijdragen van uw IPT worden niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard en zijn dus niet 

onderworpen aan de personenbelasting van ongeveer 50 %, mits de naleving van bepaalde voorwaarden.
¬ Uw onderneming brengt de bijdragen voor uw IPT fiscaal in mindering als beroepskosten. 

Op het einde van uw contract
Bij de uitbetaling wordt uw kapitaal als volgt belast: een inhouding van 3,55 % voor het RIZIV, 
een solidariteitsbijdrage en een afzonderlijke aanslagvoet. 
   ∂ Voor meer details, raadpleeg de pagina ‘Kenmerken’.

Eenheidswaarde van het basisfonds
verminderd met een door de klant

gekozen percentage

Vermindering met 10, 15, 20 of 30 % 
van de inventariswaarde van een eenheid 

ten opzichte van de referentiewaarde

Terugkeer naar het basisfonds Activatie van de signalen

De totale reserve (ook de nieuwe premies) 
na de overdracht naar het wachtfonds wordt 

in 1 keer herbelegd in het basisfonds. Het 
mechanisme wordt opnieuw geactiveerd 

op het basisfonds en een nieuwe 
referentiewaarde wordt vastgelegd.

Automatische overdracht van reserve
van het basisfonds

Overdracht van de reserve naar het 
Wachtfonds « AG Life Comfort »

¬ Minstens 10 dagen verhoging van de NIW van het 
basisfonds tijdens een periode van 15 dagen

EN
¬ Verhoging met X % ten opzichte van de laagste 

eenheidswaarde

https://www.aginsurance.be/retail/nl/paginas/beleggingen.aspx


Goed om te weten
Elk jaar ontvangt u een pensioenfiche met de situatie van uw IPT-contract.
U vindt er nuttige informatie in terug zodat u de evolutie van uw pensioenkapitaal kunt 
inschatten, alsook van de waarborgen voor u en uw naasten. 
Op www.mypension.be vindt u een overzicht van uw wettelijk pensioen en 
uw eventuele andere aanvullende pensioencontracten. 

Uw bescherming en die van uw naasten

Veiligheid bij arbeidsongeschiktheid 
U kunt een luik ‘arbeidsongeschiktheid’ toevoegen aan uw IPT. Zo bent u zeker dat u na een ongeval en/of 
ziekte een vervangingsinkomen ontvangt zodat u uw levensstandaard kunt behouden. Dankzij de aanvullende 
verzekering ‘terugbetaling van de bijdragen’ kunt u uw contract financieren en dus een pensioenkapitaal 
opbouwen volgens het voorziene plan, zelfs bij arbeidsongeschiktheid.

Aangepaste dekking bij overlijden
¬ Uw begunstigde(n) ontvangt/ontvangen het opgebouwde kapitaal als u overlijdt.
¬ U kunt een aanvullende dekking afsluiten in geval van overlijden en/of overlijden door een ongeval om 

uw naasten nog beter te beschermen. Als u een aanvullende overlijdensdekking neemt, kunt u ook de 
aflossingen van uw hypothecair krediet dekken.

Wat u moet weten over beleggen in tak 23

De IPT in tak 23 is een product dat belegt in tak 23-beleggingsfondsen. 
U mag deze risico’s dus niet uit het oog verliezen: 

¬ Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de 
markten. U draagt op elk moment het financiële risico. Het is mogelijk dat de eenheidswaarde, na alle 
afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, hoger of lager is dan de waarde op 
het moment van premiebetaling. U moet er zich dus bewust van zijn dat u mogelijk niet het volledige 
geïnvesteerde bedrag terugkrijgt.

¬ Liquiditeitsrisico
In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden worden vertraagd 
of opgeschort.

¬ Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen
De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van  de beleggingsdoelstelling 
en -politiek van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om de beleggingsdoelstelling te halen, kunnen 
de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. 
De verhoudingen waarin dat gebeurt, zijn variabel en hangen af van de marktomstandigheden en de 
beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet wordt gewaarborgd, bestaat 
er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de 
expertise van specialisten.

¬ Risico’s verbonden aan het automatisch overdrachtmechanisme
Dit mechanisme dient om de negatieve impact van de marktvolatiliteit te beperken. Het is echter mogelijk 
dat de activering ervan, op bepaalde momenten van de levenscyclus van het product, bijdraagt tot een lager 
rendement dan dat van hetzelfde basisfonds zonder automatisch overdrachtmechanisme.

https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx


Kenmerken

Structuur Verzekeringsnemer = vennootschap
Aangeslotene = begunstigde leven = zelfstandige bedrijfsleider
Begunstigde in geval van overlijden = degene die in het contract werd aangeduid

Type levensverzekering Tak 23 met optioneel automatisch overdrachtmechanisme

Doelgroep Zelfstandige bedrijfsleiders

Bijdrage Vast bedrag, periodieke of eenmalige bijdrage 
Maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse betalingsfrequentie 

Investering ¬ het rendement is verbonden aan de schommelingen op de financiële markten
¬ keuze uit 8 beleggingsfondsen aangepast aan elk risicoprofiel
¬ defensief wachtfonds verbonden aan het automatisch overdrachtmechanisme

Instapkosten Maximaal 6,5 % van elke bijdrage

Beheerkosten Kosten van 0,20 % (op jaarbasis) vooraf ingehouden op de reserve van het fonds waarop het 
mechanisme actief is.
Kosten worden niet verrekend als het overdrachtmechanisme werd uitgevoerd (dus als de 
eenheden in het wachtfonds zijn)

Duur Einddatum: pensioenleeftijd (minimum 65 jaar)

Aanvullende 
overlijdensdekking

3 keuzemogelijkheden: 
¬ Minimum vast kapitaal (ook mogelijk met vaste duurtijd, korter dan de einddatum)
¬ Minimum dalend kapitaal
¬ Aanvullend dalend kapitaal

De aanvullende waarborg overlijden door ongeval is ook een optie.

Aanvullende waarborg 
arbeidsongeschiktheid 
(AVRI-rente)

3 soorten rentes: 
¬ Constante rente
¬ Stijgende rente tijdens schadegeval (2 of 3 %)
¬ Stijgende rente tijdens de volledige duurtijd van het contract (2 of 3 %)

 

Een optie voor deze 3 soorten rentes is de rentes te laten stijgen in verschillende schijven 
(in functie van de duur van de arbeidsongeschiktheid).

Aanvullende waarborg 
arbeidsongeschiktheid 
(AVRI-premie)

Terugbetaling van de bijdragen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid

Fiscaliteit op de premies ¬ Voor de vennootschap: aftrek van bijdragen als beroepskost als o.a. de 80 %-regel wordt 
gerespecteerd 

¬ Voor de zelfstandige bedrijfsleider: bijdragen niet belast als voordeel van alle aard als de 
vennootschap hem een regelmatige maandelijkse bezoldiging uitbetaalt

¬ Een taks van 4,4 % is verschuldigd op de bijdragen pensioen, overlijden en overlijden na 
ongeval

¬ Een taks van 9,25 % is verschuldigd op de bijdragen arbeidsongeschiktheid

Belasting op de prestaties Op einddatum en in geval van overlijden voor de einddatum
 ¬ Kapitaal

Δ  Afhouding RIZIV: 3,55 %
Δ  Solidariteitsbijdrage: 0 – 2 %
Δ  Belasting: afzonderlijke belastingvoet (zie hieronder) + gemeentebelastingen (in geval 

van overlijden voor de einddatum: ten laste van de begunstigde(n), berekend op het 
overlijdenskapitaal zonder WD) 
Afzonderlijke belastingvoeten:

Op 60 jaar 20 % *

Op 61 jaar 18 % *

Vanaf 62 jaar 16,5 %
10 % 
Bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf
- de wettelijke pensioenleeftijd
OF
- vanaf de leeftijd waarop volgens de geldende pensioen-
wetgeving een volledige loopbaan (momenteel 45 jaar) bereikt is
EN 
Als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd

       * 16,5 % bij wettelijke pensionering  
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Meer info?

Maak een afspraak met uw makelaar voor een vrijblijvende offerte. Hij bekijkt samen met u welke 
2de pijleroplossing(en) het beste bij u past/passen om een comfortabel aanvullend pensioen op te bouwen.

Belasting op de prestaties
(vervolg)

¬ In geval van overlijden na ongeval: belasting onder de vorm van fictieve rente
¬ Rente in geval van arbeidsongeschiktheid: belasting van de rente als vervangingsinkomen

¬ Winstdeling (WD)
Δ  Afhouding RIZIV: 3,55 %
Δ  Solidariteitsbijdrage: 0 – 2 %
Δ  Geen belasting

Uitbetaling ¬ Verplichte uitbetaling bij pensionering
¬ Vervroegde uitkering mogelijk vanaf het moment dat de aangeslotene de wettelijke 

pensioenleeftijd bereikt of vanaf het moment dat hij aan de voorwaarden voldoet om zijn 
vervroegd pensioen op te nemen.

Afkoopkosten De afkoopkosten bedragen 5 % van de theoretische afkoopwaarde van het contract.
De afkoopkosten bedragen 4, 3, 2, 1 of 0 % als het contract respectievelijk het 5e, 4e, 3e, 2e of 
het laatste jaar vóór de einddatum van het contract wordt afgekocht. Als het contract wordt 
vereffend omdat de aangeslotene met pensioen is gegaan, zijn er geen afkoopkosten.

Documenten Vóór u beslist te beleggen, raden we u aan kennis te nemen van de documenten over de IPT tak 
23 en van het beheerreglement van elk fonds voorgesteld in het kader van de IPT tak 23. Deze 
documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon of op www.aginsurance.be/professionals.
Elk jaar ontvangt de bedrijfsleider een pensioenfiche met hierin: 
¬ nuttige informatie om de evolutie van zijn pensioenkapitaal in te schatten, alsook van de 

waarborgen voor hem en zijn naasten.
¬ een samenvatting van de verrichtingen van het voorbije jaar uitgedrukt in euro. 

De eenheidswaarde van elk fonds wordt dagelijks berekend en gepubliceerd in de pers 
en op www.aginsurance.be/professionals.

Dit document is gebaseerd op de wetgeving van kracht op 01/01/2020. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Kenmerken (vervolg)

Dit document gaat over een tak 23-levensverzekering (individuele levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen). Neem contact 
op met uw makelaar als u meer info wenst over de kenmerken van dit product. U kunt de algemene voorwaarden van dit product gratis 
verkrijgen bij uw makelaar of op www.aginsurance.be.
Als u een vraag of probleem hebt, kunt u in de eerste plaats terecht bij uw makelaar. Klachten over dit product kunt u indienen bij de dienst 
Klachtenbeheer van AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 in 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be.  
Als u niet tevreden bent met de oplossing van AG Insurance, kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman van de verzekeringen, 
de Meeûssquare 35 in  1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as.

Uw makelaar

https://www.aginsurance.be/retail/nl/paginas/beleggingen.aspx
https://www.aginsurance.be/retail/nl/paginas/beleggingen.aspx
https://www.aginsurance.be/professionals/nl/Paginas/home.aspx
https://www.ombudsman.as/nl/

