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stars for life
Het pensioenplan dat hard werkt voor zelfstandigen.

Met dit unieke gamma en dankzij de deskundigheid van de makelaars, hebben we alles in
het werk gesteld om u optimale oplossingen voor uw pensioen aan te bieden.

Het beste van AXA voor de zelfstandige

stars for life, vrucht van de deskundigheid van AXA, biedt u met de hulp van uw
makelaar een pakket geïntegreerde oplossingen :

- performante formules van financieel beheer ter optimalisering van uw pensioen
- optimalisering van uw fiscale voordelen
- maximale bescherming van uw familie en uw beroepsactiviteit
- optimalisering van uw patrimonium

Deze indicatieve studie is op 13/01/2015 opgesteld op basis van de volgende gegevens.
Alle bedragen zijn in EUR.
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Aangeslotene

De heer Voorbeeld MYSAVINGS geboren op 01/01/1980
Leeftijd : 35 jaar 0 maand(en)
Statuut : Zelfstandige - Bedrijfsleider Afloop leeftijd :65 jaar
Burgerlijke staat : Gehuwd
Jaarlijks brutosalaris : 36.000,00

Aanvangsdatum : 01/01/2015 Looptijd : 30 jaar 1 maand(en) Einddatum : 01/02/2045

Hoofdverzekering
Formule : secure
Simulatie : op basis van de premie

Projectie spaartegoed op 65 jaar (1)

Hoofdsom (2,00%) WD Totaal

(1) Aan basisrentevoet 162.140,53 162.140,53
(1) Aan rendement 2,50% 162.140,53 13.926,61 176.067,14
(1) Lage prestatie 2,00% 162.140,53 0,00 162.140,53
(1) Hoge prestatie 3,75% 162.140,53 55.552,90 217.693,43

Min. overlijdenskapitaal : (Tarief : niet roker) 0,00

(1) De rentevoet die aan de stortingen wordt toegewezen, zal die zijn welke bij ontvangst ervan in voege is. De winstdelingsvoet
evolueert volgens de economische conjunctuur en de resultaten van het fonds. De bovenstaande berekening steunt op de
hypothese dat de vermelde rentevoeten niet veranderen tot het einde van de projectie.

Bijkomende verzekeringen nee
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stars for life ipt secure

TPP000 TKS000

Deze studie stemt overeen met een informatie-aanvraag voorafgaand aan iedere contractsluiting. Ze dient enkel ter informatie en is opgemaakt op basis van de
huidige gegevens en de behoeften en kenmerken die door de klant werden meegedeeld. Zij is niet bindend voor de klant of de maatschappij. De
rendementspercentages en de schattingen worden enkel indicatief gegeven en verbinden de maatschappij niet.

Deze simulaties worden uitgevoerd volgens de wettelijke reglementeringen van kracht bij het ontwerp van deze software en kunnen dus worden herzien.
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Premies (inclusief taksen)
Jaarlijkse vervaldag : 01/01
Splitsing : Jaarlijks
Eerste premie : volledig
Laatste premie : volledig

Te betalen premie(s) bij aanvang
Hoofdverzekering 4.036,07

Koopsom op aanvangsdatum 0,00

Totale jaarpremie 4.036,07
Hoofdjaarpremie : 4.036,07

Verleden : 0,00
Toekomst : 4.036,07

Indien het totaal van de premies en bijdragen met betrekking tot al uw contracten 'aanvullend
pensioen' (met uitsluiting van VAPZ en RIZIV) meer dan 30.000,00 euro (geïndexeerd) bedraagt
voor het huidige kalenderjaar, zal er een bijzondere sociale bijdrage van 1,5% verschuldigd zijn op
het excedent dat deze drempel overschrijdt.
Jaarpremies bijkomende verzekeringen 0,00

Kapitaal overlijden door ongeval 0,00

Overgedragen reserves / provisie nee

Andere pensioenkapitalen AXA nee

Andere pensioenkapitalen niet-AXA

Reeds verzekerd Verleden Toekomst

PLCI 50.000,00 50.000,00 0,00

Totaal 50.000,00 50.000,00 0,00
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BEREKENING VAN DE 80%-REGEL (KAPITALEN)

BEZOLDIGING Brutojaarsalaris 36.000,00
X 0,80

_________________
80% van het laatste brutojaarsalaris 28.800,00

PENSIOEN Wettelijk pensioen - 12.731,29
_________________

(25% van het laatste brutojaarsalaris) 16.068,71
BASISKAPITAAL LEVEN Omzettingscoëfficiënt X 16,1004

_________________
Afloop 65 jaar

Groepsverzekering - Gehuwd 16,1004
Basiskapitaal leven incl. 20% WD 258.712,66

/ 1,20
_________________

Basiskapitaal leven excl. WD 215.593,88

BEROEPSLOOPBAAN
Totale loopbaan (max. 40) X 40 0/12 /40 215.593,88

_____________________________________________________
Waarvan - Toekomstige loopbaan (tot afloop contract) = 30 1/12 /40 = 162.144,56

- Verleden loopbaan * in de onderneming (01/01/2014) 1 0/12
+ /40 + 53.449,32

* buiten de onderneming (max. 10) 8 11/12

AL VERZEKERDE PENSIOENKAPITALEN EXCL. WD - 50.000,00
(Andere groepsverzekeringen, bedrijfsleiderverzekering, onderlinge pensioenovereenkomst,
RIZIV-contract, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandige)

_________________
Waarvan - Gefinancierd verleden kapitaal 50.000,00

- Reeds gefinancierd toekomstig kapitaal 0,00
_________________

TOTAAL MAXIMUM KAPITAAL VOLGENS 80%-REGEL 165.593,88

BEREKENING VAN DE 80%-REGEL (PREMIES)

De maximale koopsom bedraagt 0,00
Met een koopsom van 0,00
Bedraagt de maximale hoofdjaarpremie 4.036,07

U heb gekozen voor een koopsom van 0,00 en een hoofdjaarpremie van 4.036,07
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80% regel (in EUR)
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Deze studie stemt overeen met een informatie-aanvraag voorafgaand aan iedere contractsluiting. Ze dient enkel ter informatie en is opgemaakt op basis van de
huidige gegevens en de behoeften en kenmerken die door de klant werden meegedeeld. Zij is niet bindend voor de klant of de maatschappij. De
rendementspercentages en de schattingen worden enkel indicatief gegeven en verbinden de maatschappij niet.

Deze simulaties worden uitgevoerd volgens de wettelijke reglementeringen van kracht bij het ontwerp van deze software en kunnen dus worden herzien.
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