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GVPR878 - 01/2023

Contract nr.    …………………………………………………………………………………………………………………

Verzekeringnemer:    …………………………………………………………………………………………………………………

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie heeft een “dubbel” pensioenspaarstelsel 
ingevoerd. 

De verzekeringnemer kan, indien hij dat wenst, in 2023 een pensioenspaarpremie van meer dan 990 € (het zogenaamde “basisbedrag“) 
storten, met een maximum van 1270 €.

In dit geval bedraagt het belastingvoordeel 25% van de totale premie (in plaats van 30% indien de storting niet hoger is dan het basisbedrag.)

Als gevolg van dit percentage van 25 % dat geldt voor de volledige jaarpremie, is het mogelijk dat de verzekeringnemer die meer dan 990 € 
spaart, een kleiner belastingvoordeel geniet dan wat hij zou krijgen als hij alleen het basisbedrag zou storten. 

Door dit document te ondertekenen, bevestigt de verzekeringnemer expliciet zijn intentie om een hogere premie dan het basisbedrag te 
storten, en gaat hij expliciet akkoord met de belastinggevolgen die ermee verbonden zijn. 

Deze keuze is definitief voor het betrokken jaar. Het moet elk jaar hernieuwd worden bij de tussenpersoon van de verzekeringnemer (indien 
deze laatste de premie boven het basisbedrag wenst te behouden). 

Het akkoord moet bij Athora Belgium aankomen voordat de verzekeringnemer overgaat tot effectieve storting van een hogere premie dan 
990 €.

De maatschappij zal uitsluitend rekening houden met het akkoord dat werd meegedeeld via dit document.

Voor de verzekeringnemer van 55 jaar (of meer) is de betaling van een hogere premie dan het basisbedrag enkel mogelijk indien hij het vorige 
jaar reeds het fiscale maximum heeft gestort.

Dit akkoord moet exclusief worden verstuurd naar de tussenpersoon in verzekeringen (via post, via mail of een leesbare foto, verzonden via 
smartphone). Verzendingen rechtstreeks naar de maatschappij worden niet behandeld!

Opgesteld te  .............................................., op .... /.... /..........  De verzekeringnemer, 

PENSIOENSPAARVERZEKERING
AKKOORD VAN DE VERZEKERINGNEMER OM MEER DAN 990 EUR TE STORTEN IN 2023


