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stars for life RIZIV

Het pensioenplan dat zorg draagt voor de zorgverlener

Met dit specifieke product en de deskundigheid van uw verzekeringsmakelaar, biedt AXA u de 

mogelijkheid uw RIZIV-bijdrage optimaal te besteden.

Het beste van AXA voor de zorgverlener

Stars for life RIZIV biedt u met de hulp van uw verzekeringsmakelaar een pakket geïntegreerde 

oplossingen:

interessante formule met gewaarborgde rente die zorgt voor de opbouw van een bijkomend 

pensioen

bijkomende waarborg arbeidsongeschiktheid mogelijk aan een voorkeurtarief op 

voorwaarde dat uw volledige RIZIV-bijdrage gedurende minstens 1 jaar op dit contract 

wordt gestort

bijkomende prestaties via het solidariteitsfonds ingericht door de V.K.Z.O. (Voorzorgskas 

voor Zelfstandigen & Ondernemingen)

evolutief en flexibel: uw contract kan worden aangepast in functie van uw inkomen & 

specifieke behoeften doorheen uw carrière.

-

-

-

-

stars for life RIZIV
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Project voor een stars for life RIZIV

(in EUR)

 

    Versie 14.3       

Verzekerde

Dhr. Voorbeeld MYSAVINGS

Geboren op :

Leeftijd : 35 jaar 0 maand(en)

Leeftijd bij afloop : 65 jaar

Beroep :

01/01/1980

Geneesheer

Volledige conventionering

Aangewend bedrag :

Statuut : Zelfstandige

4.444,05

4.444,05RIZIV-bijdrage :

Beknopte omschrijving van het project

Opgemaakt op : 13/01/2015

Simulatie :

Aanvang :

Leeftijd bij afloop van het plan : 65 jaar

Afloopdatum : 01/02/2045

13/01/2015

op basis van het aangewend bedrag van de RIZIV-bijdrage

Hoofdverzekering

Conventie : Sociaal

Projectie spaartegoed op 65 jaar

(1)

Hoofdsom (2 %) WD Totaal

Aan basisrentevoet

Aan rendement 2,5%

Lage prestatie 2,25%

(1)

Hoge prestatie 3,75%

(1)

164.269,54

177.486,79

170.719,01

216.724,43

13.217,25

6.449,47

52.454,89164.269,54

164.269,54

164.269,54

164.269,54

(1)

SecureFormule :

0,00Minimum overlijdenskapitaal

(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 Main Fund. De bovenstaande berekening steunt op de 

hypothese dat de vermelde rentevoeten niet veranderen tot het einde van de projectie.

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 en fiscale reglementeringen van kracht bij het ontwerp van deze 

software en kunnen dus worden herzien.
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    Versie 14.3       

Solidariteitsluik

1.

2.

3.

4.

Financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen

Vergoeding van een inkomenverlies bij arbeidsongeschiktheid

Vergoeding van een inkomenverlies bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan

Het solidariteitsstelsel voorziet volgende solidariteitsuitkeringen :

Het solidariteitsreglement kan bekomen worden bij de maatschappij op eenvoudig verzoek.

Betaling van een forfaitaire vergoeding bij een ernstige ziekte

De V.K.Z.O. hanteert het principe van middelenverbintenis. Bijgevolg zijn de bijkomende prestaties via dit 

solidariteitsfonds niet gewaarborgd. Indien de activa van dit fonds onvoldoende blijken te zijn, kunnen zowel 

de prestaties als het niveau van de bijdragen - aangewend voor het solidariteitsfonds - worden aangepast.

Premies (inclusief taksen)

4.444,05Jaarpremies gefinancierd door het RIZIV :

0,00

3.999,65

Bijkomende verzekering :

Hoofdverzekering :

444,40Solidariteitsbijdrage :

De jaarpremie voor de hoofdverzekering geniet de minimum gewaarborgde rentevoet van stars for life secure, 

die van toepassing is op het ogenblik van ontvangst van de RIZIV-bijdrage op de rekening van de 

maatschappij.

Neen

Overgedragen reserves

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 en fiscale reglementeringen van kracht bij het ontwerp van deze 

software en kunnen dus worden herzien.
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