
VERZEKERDE VOORBEELD OFFERTE SOCIAAL VAPZ
MYSAVINGS

Geslacht : vrouwelijk
Geboortedatum : 01/01/1980
Leeftijd : 40 jaar en 10 maand
Sociaal Statuut : zelfstandige

BEMIDDELAAR MY SAVINGS BV
STATIONSSTRAAT 92
1930 ZAVENTEM

Bemiddelaarsnummer : 24298
FSMA-nummer : 112223A
Telefoon : 02 318 15 51
Fax : 02 201 36 67

BEHANDELD DOOR Team Leven Zelfstandigen Brussel Telefoon : 02 645 72 04
levenzelfstandigen@baloise.be

PRODUCTOMSCHRIJVING Naam : Aanvullend Pensioen - Sociaal VAP
Fiscaal regime : Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen

DUUR Aanvangsdatum : 13/11/2020
Berekeningsdatum : 13/11/2020
Hoofdvervaldag : 13/11
Einddatum premiebetaling : 13/01/2047
Einddatum : 13/01/2047

STUDIE VAP Hoofdwaarborg

Statuut : zelfstandige
Starter : Neen

:
Maxi statuut : Neen
Zelfstandige in bijberoep : Neen

Netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden : 40.000,00 EUR
Geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden : 42.089,48 EUR

Berekening op basis van maximale premie : Ja
Volledige premie eerste kalenderjaar bij periodieke premiebetaling : Ja

Berekening te verzekeren premie hoofdwaarborg

Geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden : 42.089,48 EUR
x 9,40 %
= 3.956,41 EUR

Maximaal te verzekeren premie (beperkt tot 3.786,81 EUR) : 3.786,81 EUR

WAARBORGEN De hierna vermelde waarborgen zijn overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Opbouw Pensioenreserve

Bij leven van de verzekerde op de einddatum wordt de op die datum opgebouwde reserve uitbetaald aan de
begunstigde bij leven.

AANBOD
Aanvullend Pensioen - Sociaal VAP
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Winst Opbouw Pensioenreserve

Bij leven van de verzekerde op de einddatum wordt de op die datum opgebouwde reserve uitbetaald aan de
begunstigde bij leven.

Overlijden

Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum, wordt de opgebouwde reserve zoals bepaald in de
Algemene Voorwaarden uitgekeerd aan de begunstigde bij overlijden.

PERIODIEKE
PREMIEBETALING

Kenmerken

Periodiciteit premiebetaling : trimestrieel

Samenstelling

Periodieke premie vanaf : 13/11/2020

Premie in EUR Netto Taksen Bruto
Hoofdwaarborg 3.408,13 0,00 3.408,13

Opbouw Pensioenreserve 3.408,13 0,00 3.408,13
Solidariteitswaarborgen 378,64 0,00 378,64
Totaal 3.786,77 0,00 3.786,77

Periodieke premie vanaf : 13/02/2021

Premie in EUR Netto Taksen Bruto
Hoofdwaarborg 852,03 0,00 852,03

Opbouw Pensioenreserve 852,03 0,00 852,03
Solidariteitswaarborgen 94,66 0,00 94,66
Totaal 946,69 0,00 946,69

Beleggingsstrategie

Beleggingsvorm %
Tak 21-rekening - 0 % 100,00 %

DEELNEMING IN DE WINST Bij de toekenning van de winstdeelname zal volgende beleggingsstrategie toegepast worden.

Beleggingsstrategie

Beleggingsvorm %
Global Opportunities Fund 50,00 %
Global Allocation Fund 50,00 %
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SOCIALE EN FISCALE
BESPARING VAP

Besparing op de sociale bijdrage: de premie die u binnen de vooropgestelde grenzen betaalt, is als
beroepskost aftrekbaar waardoor de berekeningsbasis van de sociale bijdragen daalt. De sociale besparing
die u hierdoor realiseert is dus gelijk aan het tarief van de sociale bijdragen gerekend op het in mindering
gebrachte bedrag.

Belastingbesparing: uw premie, verminderd met het bedrag van de sociale besparing, wordt afgetrokken
van uw belastbaar inkomen, de besparing gebeurt dus aan het marginaal tarief met daarbovenop de
besparing op uw gemeentebelasting.

Berekening van de sociale en fiscale besparing

Netto belastbaar inkomen 42.089,48 EUR

Premie waarvoor u uw sociale en fiscale besparing doet 3.408,12 EUR

Sociale besparing 20,50 % - 698,66 EUR
Fiscale besparing 39,75 % - 1.354,73 EUR
Gemeentebelasting 8,00 % - 108,38 EUR
Totale besparing = 2.161,77 EUR

Werkelijke jaarlijkse uitgave = 1.246,35 EUR

RENDEMENTS-
BEREKENING VAP

Op basis van de door u verstrekte gegevens maken wij hieronder een rendementsberekening.
Vermits wij uw pensioneringsdatum en uw inkomen na pensionering vandaag niet kennen, kunnen wij enkel
een rendementsberekening vóór belasting maken.

Jaarlijkse uitgave (premie) 3.408,12 EUR
Sociale besparing - 698,66 EUR
Fiscale besparing - 1.463,11 EUR
Werkelijke jaarlijkse uitgave = 1.246,35 EUR

Winstdeelnamepercentage 1,25 %
Kapitaal op eindvervaldag (incl. winstdeelname) 104.776,95 EUR

Rendement van de totale investering voor het spaarbedrag

Indien we een opbrengst met een winstdeelname aan 1,25 % halen, bereikt uw werkelijke spaarinspanning
een jaarlijks rendement gerekend tegen een samengestelde interest, van 7,53 %.

Bij de rendementsberekening wordt uitgegaan van een neutraal winstdeelnamepercentage (prognose 2).

SOLIDARITEITS-
PRESTATIES

Solidariteitswaarborgen

Aan dit product is een solidariteitsstelsel verbonden in uitvoering van artikel 46 van de Programmawet (I) van
24 december 2002, waarvan de prestaties worden gefinancierd door een solidariteitsbijdrage van 10 % van
de totale premie verminderd met de premie van de eventuele aanvullende waarborg(en).

Vanuit het solidariteitsstelsel geniet de verzekerde de volgende solidariteitswaarborgen:

l Pensioenfinanciering bij primaire arbeidsongeschiktheid

Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst in geval van een ziekte of ongeval vanaf een
arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 25 % en na een eigenrisicotermijn van 1 maand, voor zover
de verzekerde een uitkering in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen geniet.

De tussenkomst vervalt na een periode van maximaal 1 jaar, te rekenen vanaf het ingaan van de
arbeidsongeschiktheid (en maximum op de 65e verjaardag van de verzekerde).

Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan de
gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de
arbeidsongeschiktheid en wordt gebruikt voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw
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Pensioenreserve. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 25 % en 67 %) wordt deze tussenkomst
vermenigvuldigd met de arbeidsongeschiktheidsgraad.

l Pensioenfinanciering bij invaliditeit

Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst in geval van een ziekte of ongeval vanaf een
arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 25 % en na een eigenrisicotermijn van 1 jaar, voor zover de
verzekerde een uitkering in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen geniet.

De verzekerde geniet deze tussenkomst vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid tot de
eindvervaldag van het contract (en maximum tot de 65e verjaardag van de verzekerde).

Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan de
gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de
arbeidsongeschiktheid en wordt gebruikt voor de verdere financiering van de waarborg Opbouw
Pensioenreserve. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 25 % en 67 %) wordt deze tussenkomst
vermenigvuldigd met de arbeidsongeschiktheidsgraad.

l Pensioenfinanciering bij moederschapsrust

Baloise Insurance voorziet in een tussenkomst vanaf 1 januari van het tweede jaar volgend op de
aansluiting, voor zover de verzekerde een moederschapsuitkering in het kader van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geniet.

Deze eenmalige tussenkomst is gelijk aan 15 % van de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de
laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de periode van moederschapsrust en wordt gebruikt voor de
verdere financiering van de waarborg Opbouw Pensioenreserve.

l Vergoeding inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid

Baloise Insurance voorziet in een uitkering aan de verzekerde in geval van een ziekte of ongeval vanaf
een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 67 % en na een eigenrisicotermijn van 1 maand.

De tussenkomst vervalt na een periode van maximaal 1 jaar, te rekenen vanaf het ingaan van de
arbeidsongeschiktheid (en maximum op de 65e verjaardag van de verzekerde).

Deze tussenkomst op jaarbasis en bij volledige arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) is gelijk aan 5
maal de gemiddelde premie van de hoofdwaarborg van de laatste 3 kalenderjaren voorafgaand aan de
arbeidsongeschiktheid (met een maximum van 25.000 EUR op jaarbasis).

PROGNOSE BEREKENING Hieronder vindt u een prognose van de opgebouwde reserve.

Deze prognose werd berekend op basis van:
l de veronderstelling dat de te vervallen premies tot de berekeningsdatum en de opgegeven toekomstige

premies exact betaald worden op de voorziene premievervaldagen;
l de technische interestvoet van de verzekeringsrekeningen voor de opgegeven toekomstige premies,

geldig op het ogenblik van opmaak van dit document;
l een geschat rendementspercentage voor de tak23-beleggingsfondsen (prognosevoet tak23), gebaseerd

op redelijke aannamen die door objectieve gegevens worden ondersteund, maar waaruit geen enkele
contractuele aanspraak kan worden afgeleid. Dergelijke prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.

l een modelberekening voor de tak21-verzekeringsrekeningen uitgaande van 3 geschatte
winstdeelnamepercentages waaronder een pessimistische prognose 1, een neutrale prognose 2 en een
optimistische prognose 3. Deze berekening is slechts een voorbeeld gebaseerd op louter theoretische
aannamen waaruit geen enkele contractuele aanspraak kan worden afgeleid.
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PROGNOSE-
RENDEMENTEN

Beleggingsvormen Technische
interestvoet *

Prognose-
voet Tak 23

Winst
prognose 1

Winst
prognose 2

Winst
prognose 3

Tak 21
Tak 21-rekening - 0 % 0,00 % 0,75 % 1,25 % 1,75 %

Tak 23
Global Opportunities Fund 3,00 %
Global Allocation Fund 5,00 %

(*) Dit is de interestvoet die geldig is op datum opmaak. De werkelijk toegepaste interestvoet zal diegene zijn
die van toepassing is op de dag van de ontvangst van de storting.

PROGNOSE OP 13/01/2047 Beleggingsvormen Spaarbedrag Spaar-
prognose

Spaarbedrag
prognose 1

Spaarbedrag
prognose 2

Spaarbedrag
prognose 3

Tak 21
Tak 21-rekening - 0 % 89.075,75 89.075,75 89.075,75 89.075,75

Tak 23
Global Opportunities Fund 0,00 5.995,43 9.992,97 13.990,65
Global Allocation Fund 0,00 7.298,54 12.164,06 17.029,59

Totaal 102.369,72 111.232,78 120.095,99

PROGNOSETABEL Datum Leeftijd Betaalde
premie

Spaarbedrag
prognose 1

Spaarbedrag
prognose 2

Spaarbedrag
prognose 3

01/01/2021 41 3.408,13 3.393,66 3.395,92 3.398,19
01/01/2022 42 3.408,13 6.813,82 6.841,73 6.869,70
01/01/2023 43 3.408,13 10.254,79 10.326,39 10.397,80
01/01/2024 44 3.408,13 13.717,52 13.851,37 13.985,01
01/01/2025 45 3.408,13 17.203,35 17.418,65 17.633,88
01/01/2026 46 3.408,13 20.713,24 21.030,19 21.347,09
01/01/2027 47 3.408,13 24.248,53 24.687,85 25.127,29
01/01/2028 48 3.408,13 27.810,17 28.393,73 28.977,37
01/01/2029 49 3.408,13 31.399,53 32.149,95 32.900,39
01/01/2030 50 3.408,13 35.018,02 35.958,79 36.899,34
01/01/2031 51 3.408,13 38.666,99 39.822,38 40.977,62
01/01/2032 52 3.408,13 42.348,03 43.743,31 45.138,52
01/01/2033 53 3.408,13 46.062,67 47.724,12 49.385,51
01/01/2034 54 3.408,13 49.812,40 51.767,43 53.722,48
01/01/2035 55 3.408,13 53.598,89 55.876,01 58.153,17
01/01/2036 56 3.408,13 57.423,84 60.052,69 62.681,56
01/01/2037 57 3.408,13 61.289,13 64.300,55 67.311,88
01/01/2038 58 3.408,13 65.196,66 68.622,62 72.048,60
01/01/2039 59 3.408,13 69.148,38 73.022,31 76.896,16
01/01/2040 60 3.408,13 73.146,27 77.502,82 81.859,53
01/01/2041 61 3.408,13 77.192,44 82.067,93 86.943,54
01/01/2042 62 3.408,13 81.289,13 86.721,27 92.153,39
01/01/2043 63 3.408,13 85.438,86 91.466,77 97.494,60
01/01/2044 64 3.408,13 89.643,94 96.308,42 102.972,87
01/01/2045 65 3.408,13 93.907,01 101.250,51 108.594,08
01/01/2046 66 3.408,13 98.230,59 106.297,39 114.364,38
01/01/2047 67 3.124,12 102.334,67 111.170,82 120.007,13
13/01/2047 67 0,00 102.369,71 111.232,77 120.095,99
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SPECIFIEKE BEPALINGEN Volgende specifieke bepalingen zijn van toepassing:

l U verklaart kennis te hebben genomen van alle wettelijke verplichte precontractuele informatie over
Baloise Insurance en haar verzekeringsproducten via onze kennismakingsbrochure. De
kennismakingsbrochure kan worden geraadpleegd op www.baloise.be/kennismakingsbrochure.

l Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod. Deze kunnen geraadpleegd worden op
www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

l Voor een beschrijving van de beleggingsvormen verwijzen wij naar de fiche 'Informatie
beleggingsvormen'.

l Dit aanbod geldt indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

wij beschikken over een volledig ingevuld en ondertekend voorstel, waarbij u:
- ontkennend heeft geantwoord op de vraag 'Politiek prominente persoon';
Er is voldaan aan de verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving.

l Als er risicodekkingen werden aangevraagd, geldt het aanbod voor zover:
- levensverzekeringen op het hoofd van de verzekerde(n) in het verleden niet door een andere

maatschappij werden geweigerd, uitgesteld of aangenomen tegen bijzondere voorwaarden, en
- de verzekerde(n) niet beschouwd wordt als verhoogd risico overeenkomstig onze

acceptatieprocedure.

l De betaling van de premie op onze bankrekening geldt als aanvaarding van het aanbod, mits aan alle
voorwaarden is voldaan.

l De geldigheidsduur van ons aanbod bedraagt 1 maand.

l Bij de totstandkoming van het aanbod wordt rekening gehouden met segmentatiecriteria zoals:
- de woonplaats van de verzekeringnemer;
- de leeftijd van de verzekerde(n).
In geval van een risicodekking Overlijden wordt er ook rekening gehouden met:
- de hoogte van het te verzekeren kapitaal Overlijden;
- het beroep, de gezondheidstoestand en de levensstijl van de verzekerde(n).
Wij verwijzen u voor bijkomende informatie over onze segmentatiecriteria naar onze website
www.baloise.be/segmentatiecriteria-leven.

l Iedere nettopremie bestemd voor een tak21-verzekeringsrekening wordt gekapitaliseerd tegen de
technische interestvoet die van kracht is op de dag van ontvangst van die premie op onze bankrekening.
De opbouw van de reserve wordt dus bepaald door de technische interestvoet die van toepassing zal zijn
bij iedere premiestorting.

l De periodieke premie wordt op de laatste premievervaldag geproratiseerd in functie van de nog
resterende maanden en dagen tussen deze laatste premievervaldag en de einddatum van het contract.
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Verwerking persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als verzekeraar verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke
situatie bijv. uw leeftijd, adres, geboortedatum.
Zij zijn nodig om:
- het risico te beoordelen;
- uw polissen en schadegevallen te behandelen.

Wij verwerken die gegevens vooral daarvoor of omdat het moet volgens de wet. Indien nodig en enkel
daarvoor kunnen we die gegevens ook delen met o.a. herverzekeraars, leden van de Baloise Group, uw
bemiddelaar en andere partijen waarmee wij of u een overeenkomst hebben (experten, advocaten,
raadgevende dokters).

Uw gezondheidsgegevens verwerken wij alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Persoonsgegevens van onze klanten kunnen wij ook gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om
onze eigen producten en diensten in de kijker te zetten. Wenst u dat niet, laat het ons weten.

Uw wettelijke rechten
U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen wanneer
daar een reden voor is. Sommige persoonsgegevens kunt u ook ontvangen op een draagbaar formaat.

Wij beschermen uw vertrouwelijke gegevens
Wij beveiligen uw persoonsgegevens met verregaande maatregelen.

Meer informatie
Dit is slechts een samenvatting van ons privacybeleid. Om goed te weten wat uw rechten en plichten zijn,
raadpleeg zeker ons volledig privacybeleid op onze website (http://www.baloise.be/privacy). Zo hebt u steeds
toegang tot het actuele beleid.
U kunt ook gewoon een papieren versie vragen.

Contactgegevens
Voor al uw vragen en informatie over privacy kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (DPO):
Baloise Insurance
Data Protection Officer
POSTHOFBRUG 16
2600 BERCHEM
E-mail: privacy@baloise.be
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