vrij aanvullend pensioen
voor zelfstandigen

2

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Onderneem voor uw pensioen!
Een tweede pijler levensverzekering die u als zelfstandige
toelaat een extra pensioen op te bouwen tegen fiscaal zeer
gunstige voorwaarden.

Klassiek vapz
1

Welke zelfstandigen?
yy alle zelfstandigen in hoofd- of bijberoep,
al dan niet bedrijfsleider, indien de
sociale bijdragen zoals in hoofdberoep
betaald zijn (niet mogelijk voor starters in
bijberoep)
yy de meewerkende echtgeno(o)t(e) of
partner aangesloten in het ‘maxi-statuut’.
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U kiest zelf hoeveel en wanneer
u spaart binnen de wettelijke
grenzen
De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal
100 EUR en maximaal:
yy 8,17% van het geherwaardeerd netto
belastbaar beroepsinkomen van drie jaar
terug met een absoluut maximum van
3.127,24 EUR voor het jaar 2017.

Naar keuze kan u de premie maandelijks,
trimestrieel, semestrieel of jaarlijks betalen.
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Met verschillende troeven tot een
uitzonderlijk rendement
(Para)fiscaal kan u tot 60% van de premie
recupereren, dankzij

yy bovendien geeft dit product mogelijk
recht op winstdeling
Zeer voordelige eindbelasting
yy fiscaalgunstige belasting van de
uitkering als ‘fictieve rente’, zelfs al wordt
de uitkering betaald als kapitaal

yy fiscale aftrekbaarheid als beroepskost
aan het hoogste tarief
yy vermindering van de sociale bijdrage
yy geen verzekeringstaks op de gestorte
premie

Dit alles zonder dat uw mogelijkheden
voor individueel pensioensparen en
langetermijnsparen worden beperkt en
terwijl voor bedrijfsleiders de combinatie
toegelaten is met een groepsverzekering
en/of individuele pensioentoezegging
binnen de 80%-grens.

De zekerheid van een gewaarborgde intrest
yy bij pensionering vanaf 60 ontvangt u de
opgebouwde reserves
yy in geval van overlijden vóór uw
pensionering wordt een gekozen bedrag
- minstens de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de door u aangeduide
begunstigde(n)

Sociaal vapz
1

Met een sociaal VAPZ nog meer
voordelen én nog meer pensioen
Een sociaal VAPZ heeft een luik
‘solidariteit’ dat u in geval van blijvende
invaliditeit een gewaarborgd inkomen
en premievrijstelling garandeert. Indien
u kiest voor een sociaal VAPZ kan u uw
jaarlijkse premie met 15% verhogen
(maximaal 9,40% met absoluut plafond
van 3.598,05 EUR in 2017). Een gedeelte
van deze extra premie wordt besteed aan
bijkomende solidariteitswaarborgen bij
arbeidsongeschiktheid die kunnen oplopen
tot 360% van de gemiddelde jaarlijkse
premie.
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Mits naleving van de wettelijke voorwaarden.
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RIZIV-contract voor medische
beroepen
Het sociaal VAPZ is ook perfect geschikt
voor geneesheren, tandartsen, apothekers
en kinesitherapeuten die hun RIZIVvoordeel wensen te gebruiken voor extra
pensioenopbouw, al dan niet aangevuld
met persoonlijke, fiscaal aftrekbare
bijdragen.1

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u.
• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat nu
gaat over verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een aantal
alternatieven, ‘à la carte’.
• U kunt altijd rekenen op praktische hulp bij schadegevallen. Eén telefoontje
volstaat en uw DVV-consulent schiet in actie. U kunt alles aan hem overlaten.
• Wij zijn altijd tot uw dienst. U kunt op elk moment terecht bij uw DVVconsulent voor advies en hulp. Dankzij onze bijstandscentrale kan dat zelfs 24
uur per dag, 7 dagen op 7…
• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar
info@dvvlap.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk
antwoord.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij je DVV-consulent of
op http://www.dvv.be/zelfstandigen-en-kmos/uzelf/pensioen/
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is
stilzwijgend verlengbaar.
Een probleem met onze dienstverlening? Contacteer dan eerst de DVV klachtendienst, Galileelaan 5 in 1210 Brussel(klachtendienstdvv@dvv.be). Indien je niet tevreden bent met het antwoord
kan je ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as).
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