
een voorzichtig financieel beheer
Uw volledige of gedeeltelijke RIZIV-bijdrage die de 
pensioenopbouw binnen uw stars for life RIZIV 
secure contract financiert, wordt – na aftrek van 
kosten – 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 comfortabel rendement
De gewaarborgde rentevoet kan met een variabele 
winstdeling worden aangevuld. Samen vormen ze 
het jaarlijkse rendement. 

Een contract onderschreven in 2006 voor de 
soortgelijke formule stars for life secure, leverde 
over de afgelopen 8 jaar (2006 - 2013) een gemid-
deld jaarlijks rendement tussen 3,41% en 3,63% op. 
Een mooi resultaat! Dit rendement biedt evenwel 
geen waarborg voor de toekomstige resultaten.

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 uw kapitaal jaar na jaar aan, zonder  
het risico dat het in waarde daalt. 

sociaal luik 
Stars for life RIZIV is een sociale pensioen-
overeenkomst. Dit wil zeggen dat 10% van elke 
storting op deze sociale pensioenovereenkomst 
aan het solidariteitsfonds wordt toegekend. 
Hierdoor geniet u interessante solidariteits-
prestaties, die u in de brochure stars for life RIZIV 
kunt ontdekken. 

bijkomende dekkingen op maat  
U wenst uiteraard de best mogelijke bescherming 
tegen de meest voordelige prijs. Stars for life 
RIZIV biedt bijkomende dekkingen die speciaal op 
uw behoeften van zelfstandige of loontrekkende 
zorgverlener zijn afgestemd. 

Naast de opbouw van uw aanvullend pensioen 
via een sociale pensioenovereenkomst kunt 
u in uw contract een bijkomende verzekering 
arbeidsongeschiktheid onderschrijven.

Hierop geniet u een voorkeurtarief indien u 
gedurende minstens 1 jaar de volledige RIZIV-
bijdrage op uw stars for life RIZIV contract laat 
storten.

Uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar 
adviseert u graag verder over deze bijkomende 
verzekering en haar voorkeurtarief, evenals over 
de facultatieve bijkomende overlijdensdekking  
op maat. Zo kunt u zich met een gerust gemoed 
op uw beroepsactiviteit concentreren!

stars for life RIZIV secure  
de zekerheid van 

een gewaarborgde rentevoet

Met stars for life RIZIV secure bouwt u als geconventioneerde zorgverlener  
– zelfstandige of loontrekkende, arts, tandheelkundige, apotheker of kinesitherapeut – 
een aantrekkelijk aanvullend pensioen op, dankzij een formule die veiligheid en 
zekerheid vooropstelt.

Stars for life RIZIV 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 AXA de storting van de RIZIV-bijdrage ontvangt, 
blijft voor deze storting gewaarborgd tot afloop van het contract.

zorgverleners

kapitaalgarantie

gewaarborgde
rentevoet



fiscaal regime
De ontvangst van de RIZIV-bijdrage wordt niet beschouwd als een voordeel van alle aard in hoofde van de 
zorgverlener. De RIZIV-bijdrage vormt dus geen belastbaar inkomen en is niet aftrekbaar als beroepskost.

We verwijzen graag naar de brochure stars for life RIZIV voor meer informatie. 

Profiteer volop van de expertise van AXA om, 
dankzij stars for life RIZIV secure, uw RIZIV-

bijdrage optimaal te benutten! 
Hierdoor kunt u uw pensioen optimaliseren, 

uw financiële autonomie vrijwaren en 
uw toekomst veiligstellen.

www.axa.be 
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