
 

FINANCIELE  INFO  MAART   2023 

                             

 

Credimo Credo26 Easy :  

0.15 % basis + 0.85 % getrouwheid + winstdeelname (OOK VOOR VENNOOTSCHAPPEN)  

Vrij periodiek sparen met Credo26Jump   HOGERE BASIS & GETROUWHEIDSPREMIE 

0,25 % basis + 1,00 % getrouwheid  + winstdeelname     
  SPAARBEDRAG STEEDS BESCHIKBAAR, geen instapkost, geen beurstaks !!! 

Optibon life: belegging op 2 jaar vaste rente = 2,20 %      Tribon life: belegging op 3 jaar  = 2,40 % 

 

    Belegging langere looptijd : 
 

Credo 21 Dynamic (*) :    kapitaalbescherming + winstdeelname:  

      behaald rendement in  2021 = 1,25%       2022 = 1,30 % 

 
Credo21 SAFE:   gewaarborgde rente = 1,50 % + WINSTDEELNAME     VERHOOGDE INTREST 
        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 € 

   Tijdelijke actie voor Allianz Active Invest vanaf 6200,00 € (commerciële actie)   

   2% van de premietaks  wordt voor U aangeboden door Allianz. 
Zelfde actie voor storingen in Allianz Invest / Excellence   vanaf 25000,00 € (tot 30/06/2023) 

2,00% beurstaks neemt Allianz zelf ten laste 

 Plan for Life (fiscaal sparen met kapitaal bescherming)   rendement 2022 = 2,00 %  

 

         

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.               Tevens, indien gewenst,  ideale formule voor successieplanning. 

Inschrijven kan vanaf 10.000,00 €, bijstortingen vanaf 1.000,00 € / Geen roerende voorheffing. 

BEURSTAKSACTIE :  

Athora neemt de beurstaks= 2,00 %  ten laste voor stortingen/bijstortingen tem 28/04/2023 
(*) Beurstaks verschuldigd = 2,00 %  tenzij commerciële actie  

 

 

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

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

AG Safe +  :  kapitaalbescherming met gewaarborgd rendement = 0.25 % te verhogen met 

winstdeelname ; rendement  2021 = 0.85 %  2022 = 0.85 % 

Top Rendement fiscaal sparen met kapitaal bescherming: rendement 2022 = 1,40 % 

 

Opgelet:   verzekeringsbewijs auto,  de vroegere ‘groene ‘ kaart is nu een wit  document. 

 

 

Fiscaal aftrekbare bedragen inzake opbouw pensioen inkomsten 2023: 
Voor iedereen: -   Pensioensparen met 30 % belastingvoordeel =   990,00 € 

                           -  Pensioensparen met 25 % belastingvoordeel = 1270,00 € 

                                     -  Lange Termijn Sparen : max 2350,00 € 

            Zelfstandigen:     VAPZ: max 3859,40 €  en  IPT volgens inkomsten 

 

Kantoor GHIJS-CUYPERS                                                           Broeder Mareslaan 25  9620 Zottegem 

Tel  093604805 Fax  093609816        e-mail: kantoor@ghijs-cuypers.be 

  Mob:  0478517976   /   0475894150                          www.kantoorghijscuypers.be 

Brocom Partner         fsma : 0851264179                                                            Willemot Partner :  Coupure 228  9000 Gent  (tf 092650811)  
Kantoorbezoek : best op afspraak aub. 
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http://www.kantoorghijscuypers.be/

