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Profi teer van gunstige fi scale 
 voorwaarden
Voor het inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) 

kunt u tot 950 euro per persoon in uw belastingaangifte 

inbrengen. Voor een maximale storting van 950 euro 

bedraagt het belastingvoordeel 285 euro voor het jaar 
2014 !

De beleggers hebben tot eind december de tijd om in 

te schrijven als zij het fi scale voordeel voor dat bepaalde 

inkomstenjaar willen genieten. 

Beleggen in AXA B Pension Fund

Growth - Balanced - Stability

Betekent :

  uzelf de mogelijkheid geven op een aanvullend 

pensioenkapitaal

  dat u maximaal kunt profi teren van gunstige fi scale 

voorwaarden 

  gemak : met het automatisch pensioensparen bent u er 

zeker van dat u elk jaar het maximale belastingvoordeel 

krijgt 

  eenvoud : u past de samenstelling van het pensioen-

spaar fonds aan uw leeftijd en beleggingsprofi el aan

  profi teren van de expertise van gereputeerde fondsen-

beheerders 

  profi teren van de diversifi catie van uw activa die worden 

belegd in een optimale mix van aandelen en obligaties 

uit de hele wereld.

Voordat u belegt in één van deze pensioenspaarfondsen, 

gelieve kennis te nemen van het prospectus, het KIID 

en de periodieke verslagen, gratis beschikbaar in het 

Nederlands bij uw AXA Bankagent, bij de fi nanciële dienst 

(BNP Paribas Fortis nv) of op www.axa.be.

U kunt de recentste NIW raadplegen via de website 

van BEAMA www.beama.be/niw.

Goed om te weten

Sluit vóór uw 55e verjaardag een pensioenspaar-

overeenkomst af. U betaalt op uw 60e verjaardag 

vooraf een eenmalige taks van 10%. De stortingen na 

die datum kunt u blijven aftrekken van uw belastbaar 

inkomen. U blijft dus uw jaarlijks belastingvoordeel 

genieten, maar op deze stortingen wordt géén taks 

meer geheven. Zij worden dus niet meer belast.

Instapkosten : 3% (geen beurstaks)

Uitstapkosten : 0% (geen beurstaks, éénmalige 
taxatie van 10%)

Inventariswaarde : dagelijkse berekening

Financiële dienst : BNP Paribas Fortis nv

Fondsenbeheerder : BNP Paribas Investment Partners 
Belgium nv

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

Ik bereid mijn pensioen 
van morgen voor  
En ik profi teer vandaag al 
van het fi scale voordeel

pensioenspaaruw AXA Bankagent

Wilt u weten of een belegging in één van de pensioen-

fondsen gecommercialiseerd door AXA Bank iets voor u is ? 

De gepaste belegging kiezen, volgens uw behoeften, is eenvoudig.

Contacteer uw AXA Bankagent. Hij zal u alle details geven, 

klaar en duidelijk.

Hij zal ook samen met u uw beleggersprofi el invullen 

of bijwerken.

www.axa.be



AXA B Pension Fund Balanced
Startdatum : 1 februari 1987
ISIN-code : BE0026480963

U bent in de fl eur van uw beroepsloopbaan en opteert 

voor een belegging met een evenwichtige balans tussen 

rendement en risico : AXA B Pension Fund Balanced. 

Zijn beheer is gericht op een portefeuillesamenstelling 

50 % in aandelen en 50 % in obligaties.

AXA B Pension Fund Stability
Startdatum : 25 september 2006
ISIN-code : BE0946410785

Is uw beleggingshorizon wat korter ? U bent niet meer 
zo ver af van uw pensioen en wilt wellicht - en niet zonder 

reden - de risico’s beperkt houden. Met AXA B Pension 
Fund Stability zal het deel dat wordt belegd in aandelen 

steeds lager zijn dan het deel dat wordt belegd in andere 

activaklassen.  

Hoe zal mijn pensioen eruitzien wanneer ik 65 ben ? 
Zullen er voldoende fi nanciële middelen zijn om mijn 
plannen te realiseren en van een zorgeloze oude 
dag te genieten ? Bovendien ben ik me er goed van 
bewust dat het pensioen voor veel mensen een 
belangrijke terugval in het inkomen betekent.

U stelt zich veel vragen, en terecht. Nochtans bestaat er een 
oplossing om met een minimum aan spaarinspanningen een 
aanvullend inkomen bovenop uw wettelijk pensioen samen 
te stellen : een pensioenspaarfonds. Dit type beleggingen, 
dat fi scaal door de overheid wordt aangemoedigd, laat u toe 
om uit te kijken naar een welkome uitkering als aanvulling 
op uw pensioen.

Door in 2014 maximaal 950 euro (jaarlijks geïndexeerd 
bedrag) te beleggen in het pensioenspaarfondsengamma 
gepromoot door AXA Bank, spaart u niet alleen in één 
van de meest populaire formules. U hebt ook leuke 
perspectieven voor een aanvulling op uw pensioen.

De drie pensioenspaarfondsen gepromoot door AXA Bank 
bieden de belegger de mogelijkheid om van de fi scaal gunstige 
regeling gebruik te maken en daarnaast te profi teren van de 
kennis en ervaring van professionele fondsenbeheerders.

Maar er is meer. U kunt bovendien uw belegging afstemmen 
op uw eigen situatie, niet alleen vandaag, maar ook in de 
toekomst.

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden : 
Growth, Balanced et Stability (*). 
Ontdek ze in deze folder.
(*)  AXA B Pension Fund Growth, AXA B Pension Fund Balanced  

en AXA B Pension Fund Stability zijn de handelsnamen van 
de respectieve gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar 
 Belgisch recht BNP Paribas B Pension Fund Growth, BNP Paribas 
B Pension Fund Balanced en BNP Paribas B Pension Fund 
 Stability.

AXA B Pension Fund Growth
Startdatum : 25 september 2006
ISIN-code : BE0946411791

U hebt een beleggingshorizon op lange termijn. Kiezen voor 

AXA B Pension Fund Growth duidt erop dat u vertrouwen hebt 

in de toekomst. U neemt bewust meer risico om op langere 

termijn volop te kunnen profi teren van de ontwikkelingen 

op de internationale fi nanciële markten. Het deel dat wordt 

belegd in aandelen zal steeds hoger zijn dan het deel dat 

wordt belegd in andere activaklassen.

Beleggen met het oog op de toekomst
Het doel van deze drie fondsen ? Zorgen voor een zo hoog mogelijke waardering en een brede spreiding van de risico’s. Hoe ? Door te beleggen in alle soorten activaklassen 

(aandelen, obligaties, instrumenten van de monetaire markt en liquiditeiten), zonder sectorale grens, in euro of in een munteenheid van een Lidstaat van de Europese Unie.

Kies de belegging die het beste overeenstemt met uw behoeften. Die veranderen na verloop van tijd en uw pensioenspaarfonds kan mee evolueren. De 3 strategieën van de fondsen 

gepromoot door AXA Bank beantwoorden aan verschillende beleggersprofi elen, die zijn bepaald op basis van uw leeftijd en uw zin voor risico. De diversifi catie van de portefeuille 

in aandelen en obligaties beïnvloedt de risico’s en de mogelijke rendementsvooruitzichten van het door u gekozen pensioenspaarfonds.

AXA B Pension Fund evolueert met u. 

U kunt op elk ogenblik kosteloos zonder � scale 
gevolgen uw beleggingsstrategie veranderen en kiezen 
voor een ander pensioenspaarfonds binnen het gamma. 
Spreek erover met uw AXA Bankagent.

Maak u het leven gemakkelijk met 
automatisch pensioensparen ! 

Uw AXA Bankagent zal uw pensioensparen 
afstemmen op het � scale maximum. Eens en voor 
altijd en voor elk jaar. Dan moet u daar zelf niet 
meer aan denken ! Kies voor twaalf stortingen per 
jaar, om uw inspanningen beter te spreiden.

Op 11 maart 2014 kreeg BNP Paribas B Pension 
Fund Growth een De Tijd & L’Echo Award in de 

categorie ‘Pensioenspaarfondsen in België’. Het werd 
verkozen uit 10 pensioenspaarfondsen.

Op 11 maart 2014 kreeg BNP Paribas B Pension Op 11 maart 2014 kreeg BNP Paribas B Pension Op 11 maart 2014

AXA B Pension Fund evolueert met u. 

Maak u het leven gemakkelijk met 


