
 

FINANCIELE  INFO  SEPTEMBER   2022 

  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 Dynamic (*) :    kapitaalbescherming + winstdeelname:  

      behaald rendement in  2020 = 1,25%       2021 = 1,25 % 
        geen instapkosten maatschappij 

 

Investering in beleggingsfondsen om hoger rendement te halen dan spaarrekening,  

zeker nu inflatie (10 %) ongezien hoog is. 

          

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 U aangeboden door Allianz. 

 Plan for Life (fiscaal sparen met kapitaal bescherming: rendement 2021 = 1,80 %   

 

         

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. 

Momenteel beurstaks actie : voor intekeningen/bijstortingen vanaf 10.000,00 €  

neemt de maatschappij de volledige beurstaks  =  2,00 % ten laste. 
(*) 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  2020 = 0.85 %  2021 = 0.85 % 

Top Rendement fiscaal sparen met kapitaal bescherming: rendement 2021 = 1,40 % 

 

Pensioensparen:  pensioenopbouw diverse mogelijkheden al dan niet  

fiscaal aftrekbaar: gepersonaliseerde offerte op aanvraag. 

Fiscale maxima inkomsten 2022: 

Pensioensparen 25 % fiscaal voordeel = 1270,00 € of 30 % = 990,00 € 

Lange Termijnsparen = 2350,00 €     VAPZ = 3447,62 €   

 

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