
  

FINANCIELE  INFO  FEB   2021 

  Belegging korte looptijd: 

 

Credimo Credo26 Easy :  

0.01 % basis + 0.25 % getrouwheid     (OOK VOOR VENNOOTSCHAPPEN)  

Vrij periodiek sparen met Credo26Jump   HOGERE BASIS & GETROUWHEIDSPREMIE 

0,05 % basis + 0,55 % getrouwheid  
  SPAARBEDRAG STEEDS BESCHIKBAAR, geen instapkost, geen beurstaks !!! 

   

  Belegging langere looptijd : 
Credo 21 Safe: (*)       kapitaalbescherming +  min 0,50 % gewaarborgde rente + winstdeelname 

                behaald rendement in 2018 = 1,00 %   2019  = 0,75 %    2020 = 0,75 % 

Credo 21 Dynamic (*) :    kapitaalbescherming + winstdeelname:  

      behaald rendement in 2018 = 1,70 % 2019 = 1,45%    2020 = 1,25% 
        geen instapkosten maatschappij 

         

ALLIANZ Invest:  (*)      Belegging op maat waarbij dynamisch beheer, flexibiliteit, reputatie van 

fondsbeheerders (Tak 23),  kapitaalbescherming (voor deel in Tak 21), voordelige fiscaliteit en eventueel 

oplossing voor successieplanning centraal staan.  

 Minimum bedrag instap = 6200,00 €, bijstorten vanaf 1250,00 €   

 Allianz Active Invest betaalt voor U (commerciële actie)  1% van de premietaks . 

Voor Allianz Invest betaalt de maatschappij voor U volledig 

de beurstaks = 2,00 % voor stortingen vanaf 25000,00 €: actie tot 01/04/21 

 

         

ATHORA (GENERALI Belgium) (*)  Fortuna is oplossing op maat voor investering in fondsen. 

Op elk moment kan gewisseld worden tussen diverse fondsen naargelang uw beleggingsprofiel en   

persoonlijke wensen.  Inschrijven kan vanaf 10000,00 €.   Belegging vrij van roerende voorheffing. 

Aanbod : onder meer: CAPTI DELEN (vastgoed), CARMIGNAC, DNCA, Ed.ROTHSCHILD, ETHENEA 

(Ethna), FIDELITY, M&G, en vele andere…  te bevragen op kantoor. 

Beurstaksactie: tot 30 april 2021 neemt Athora de beurstaks = 2,00 % voor rekening 

van de maatschappij voor nieuwe intekeningen en bijstortingen vanaf 10.000,00 €. 
  

ARCHITAS:   Personal Banking APM  voor vermogensbeheer (geen 2.00 % beurstaks):  

beheer van beleggingsportefeuille, vermogensoverdracht, successieplanning,… te bevragen op kantoor. 

      

      AG Safe+ :  gewaarborgde rente = 0.25 %  + winstdeelname:                            

  behaald rendement 2020 = 1,35 %                              AG fiscaal sparen : 2020 = 1,70 % 

 

 

Fiscaal sparen 2021:  maximum aftrekbare bedragen inkomsten 2021 (aanslagjaar 2022) 

voor iedereen:   Pensioensparen max = 1270,00 € ( 25 % fiscaal voordeel) of 990,00 € (30 % fiscaal voordeel) ,  

                      Lange Termijn Sparen max = 2350,00 €  

voor zelfstandigen: VAPZ = 3800,01 € 

IPT (Individuele Pensioen Toezegging vennootschappen) en POZ (zelfstandige zonder vennootschap) 

en  NIEUW voor loontrekkenden: VAPW (vrij aanvullend pensioen voor werknemers) 

berekening volgens belastbaar inkomen, simulatie op aanvraag. 
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geen kantooruren tot nader te bepalen datum, graag enkel op afspraak, dank voor uw begrip. 
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