
Contactgegevens klachtenbehandeling :
>  Customer Relations AXA Bank : Grotesteenweg 214, 

2600 Berchem - FAX 03 286 25 30 
e-mail customer.relations@axabank.be 
axabank.be (rubriek contact/klacht)

 >  Ombudsman in fi nanciële geschillen : 
Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel 
TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 
e-mail ombudsman@ombudsfi n.be

De ombudsman in fi nanciële geschillen treedt 
pas op nadat de klacht eerst door de interne 
klachtendienst behandeld werd.

vandaag minder 
belasting, morgen 
meer pensioen

PENSIOENSPAREN

da’s simpel

Pensioensparen : 
alle troeven op een rij
  de mogelijkheid van een aanvullend 

pensioenkapitaal

  maximaal genieten van gunstige fi scale 
voorwaarden

  automatisch pensioensparen: elk jaar het 
maximale belastingvoordeel

  overstappen naar een ander pensioen-
spaarfonds kan in functie van uw leeftijd 
en beleggings profi el 

   uw activa worden gediversifi eerd belegd in 
een optimale mix van aandelen en obligaties 
uit de hele wereld.

Dit zijn de belangrijkste risico’s van deze 3 fondsen:

  geen waarborg of bescherming van het 
 kapitaal

  vatbaar voor marktschommelingen

  onderhevig aan krediet-, liquiditeits-, wissel- 
en infl atierisico’s.

Lees voor u belegt in één van deze pensioen spaar-
fondsen het prospectus, het KIID en de periodieke 
verslagen, gratis in het Nederlands te vinden bij 
uw AXA Bankagent, bij de fi nanciële dienst van BNP 
Paribas Fortis nv of op axabank.be.
Raadpleeg de recentste NIW op de website van 
BEAMA : beama.be/niw.

Uw AXA Bankagent
Zin om te ontdekken of een belegging in een 
pensioen fonds gecommercialiseerd door AXA Bank 
iets voor u is ?

De gepaste belegging kiezen op basis van uw 
behoeften is echt heel eenvoudig.

Maak gewoon een afspraak met uw AXA Bankagent. 
Hij stelt dan eerst samen met u uw beleggersprofi el 
op of werkt het bij en geeft u vervolgens graag alle 
details, klaar en duidelijk.

Meer info op 
axabank.be/pensioensparen

axabank.be/pensioensparen

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België 
TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be 

IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel 
FSMA 036705 A • 7.19.0766 - 0615 - V.U. : Xavier Gys - AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel.

Goed om te weten

Sluit vóór uw 55ste een pernsioenspaar overeen-
komst van onbepaalde duur af voor een periode 
van minimum 10 jaar. Op uw 60ste verjaardag 
wordt een bevrijdende taks van 8% ingehouden 
(geldend percentage in 2015). De stortingen 
na die datum kunt u blijven aftrekken van uw 
belastbaar inkomen. U behoudt dus uw jaarlijks 
belastingvoordeel, maar op deze stortingen 
wordt geen taks meer geheven. Ze worden dus 
niet meer belast.

>  Instapkosten : 3% (geen beurstaks)

>  Uitstapkosten : 0% (geen beurstaks)

>  Lopende kosten (berekend op 31/12/2014) : 
tussen 1,28% en 1,29% in functie van het fonds

>  Minimum intekening : 25 euro

>  Inventariswaarde : dagelijkse berekening

>  Financiële dienst : BNP Paribas Fortis nv

>  Fondsenbeheerder : BNP Paribas Investment 
Partners Belgium nv

Prospectus, KIID’s en periodieke verslagen 
vindt u gratis in het Nederlands op axabank.be, 
bij uw AXA Bankagent of bij de fi nanciële dienst 
BNP Paribas Fortis nv.

Geniet van voordelige fi scale 
 voorwaarden
U profi teert elk jaar van een belasting-
vermindering van 30% op het bedrag dat 
u pensioenspaart. Een maximale storting 
van 940 euro in het inkomstenjaar 2015 
(aanslagjaar 2016) levert u zo 282 euro 
belastingvermindering op

Beleggers hebben tot eind december om in 
te schrijven als ze het fi scale voordeel voor dat 
bepaalde inkomstenjaar willen meenemen.



Pensioensparen : 
meer pensioen, 
minder belasting

Gelukkig is er een manier om zonder overdreven 
veel te moeten sparen een aanvullend inkomen 
op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen : 
een pensioenspaarfonds. Bovendien beloont 
de overheid dit soort beleggingen fi scaal. 

Belegt u in 2015 maximaal 940 euro in het 
pensioenspaarfondsengamma gepromoot 
door AXA Bank, dan kunt u kiezen uit drie 
populaire formules, die een maximum belasting-
vermindering van 282 euro kunnen opleveren en 
vooral mooie perspectieven op extra pensioen.

Naast het belastingvoordeel, kunt u uw belegging 
afstemmen op uw eigen situatie, vandaag en in 
de toekomst.

AXA B Pension Fund Growth
Fondsbeheerder : BNP Paribas Investment Par tners 
Belgium nv 
Star tdatum : 25 september 2006
ISIN-code :  BE0946411791

AXA B Pension Fund Growth houdt wat meer risico 
in, maar kan zo ook optimaal profi teren van alle 
positieve ontwikkelingen op de fi nanciële markten. 
Het deel belegd in aandelen is hierbij altijd hoger 
dan het deel belegd in andere activaklassen.

AXA B Pension Fund Stability
Fondsbeheerder : BNP Paribas Investment Par tners 
Belgium nv 
Star tdatum : 25 september 2006
ISIN-code :  BE0946410785

AXA B Pension Fund Stability houdt het risico 
beperkt. Daarom is het deel belegd in aandelen 
altijd kleiner dan het deel belegd in andere 
activaklassen.

AXA B Pension Fund Balanced
Fondsbeheerder : BNP Paribas Investment Par tners 
Belgium nv 
Star tdatum : 1 februar i  1987
ISIN-code :  BE0026480963

AXA B Pension Fund Balanced streeft een goed 
evenwicht na tussen rendement en risico. 
Het beheer is gericht op een 50/50 portefeuille-
samenstelling : 50% in aandelen en 50% in 
obligaties.

Met pensioensparen kunt u eigenlijk 
niet snel genoeg beginnen. U denkt er dus 
best zo vroeg mogelijk aan, bijvoorbeeld 
net nadat u in het huwelijksbootje bent 
gestapt of bij het starten van uw eerste 
job. Dat kan helpen uw levens standaard 
na uw carrière op peil te houden. 
Maar ermee beginnen op wat latere leeftijd 
kan natuurlijk ook nog altijd.

Automatisch pensioensparen : 
nog gemakkelijker ! Uw AXA Bankagent 

stemt uw pensioensparen graag voor u af 
op het � scale maximum en dat jaar na jaar. 
Stort elke maand om uw inspanningen 

beter te spreiden.

Het gekozen fonds evolueert met u.
U kunt altijd kosteloos zonder � scale 

 gevolgen uw beleggingsstrategie veranderen 
en kiezen voor een ander pensioen spaarfonds 

binnen het gamma. Spreek erover met 
uw AXA Bankagent. 

Op 11 maart 2014 werd het BNP Paribas 
B Pension Fund Growth verkozen 

uit 10 pensioenspaarfondsen in de categorie 
‘Pensioenspaarfondsen in België’ voor een 

De Tijd & L’Echo Award. 

Kies uit drie mogelijkheden : Growth, Balanced of Stability (*)

Deze fondsen mikken alle drie op een zo hoog mogelijke waardering en een brede spreiding van de risico’s door te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, 
geldmarktinstrumenten en liquiditeiten), in euro of in een munteenheid van een lidstaat van de Europese Unie.

We analyseren uw persoonlijke situatie en overlopen samen met u de specifi eke eigenschappen en mogelijkheden van de drie fondsen. En dan is de keuze aan u om 
de belegging te kiezen die het beste overeenstemt met uw behoeften. Die veranderen namelijk na verloop van tijd en uw pensioenspaarfonds kan dan mee evolueren. 
De drie strategieën van de fondsen gepromoot door AXA Bank beantwoorden ook aan verschillende beleggersprofi elen. Uw profi el bepalen wij op basis van een reeks 
gerichte vragen om uw fi nanciële situatie, uw globale beleggingshorizon, uw risicogevoeligheid en uw kennis en ervaring in beleggen in het algemeen duidelijk te stellen. 
De spreiding van de portefeuille in aandelen en obligaties beïnvloedt de risico’s en de mogelijke rendementsvooruitzichten.

(*)  AXA B Pension Fund Growth, AXA B Pension Fund Balanced en AXA B Pension Fund Stability zijn de handelsnamen van de respectieve gemeenschappelijke beleggings-
fondsen naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming BNP Paribas B Pension Fund Growth, BNP Paribas B Pension Fund Balanced en BNP Paribas B Pension 
Fund Stability. Vanaf 01/01/2016 zullen deze fondsen niet meer gecommercialiseerd worden onder de handelsnaam, maar wel onder de maatschappelijke benaming.
Fondsbeheerder : BNP Paribas Investment Partners Belgium nv.


