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EXPLICIET AKKOORD OM MEER TE STORTEN DAN HET PLAFOND VAN DE 

STANDAARDREGELING VOORZIEN IN HET PENSIOENSPAREN: 

pension plan fisc / opti-plan   
 

CONTRACTUELE & PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Contractnummer: ……………………………………………………………………….……………………… 

 
 

Naam & voornaam: ……………………………………………………………………….……………………… 

Straat + nummer: ……………………………………………………………………….……………………… 

Postcode + gemeente: ……………………………………………………………………….……………………… 

Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………….……………………… 

Email:  ……………………………………………………………………….……………………… 

 

❒  Dit vakje dient te worden aangekruist, indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over de commerciële 

acties (direct marketing) van de ondernemingen van de AXA Groep. 

 

Ik kies hierbij voor de afwijkende regeling, voorzien in de pensioenspaarregeling, die me de 

mogelijkheid geeft om tot 1 270 euro/jaar te storten. Mijn keuze geldt slechts voor het lopende jaar 

(inkomstenjaar ……………..). 

Belangrijke informatie 
Fiscaal plafond 

pensioenspaarbedrag 

Tarief van de 

belastingvermindering 

Maximumbedrag 

belastingvermindering 

Standaardregeling 990 euro 30 % 297 euro 

Afwijkende regeling  1 270 euro 25 % 317,5 euro 

 

� Ik noteer dat een storting tussen 990,01 euro en 1 188 euro mij een lagere belastingvermindering zal 

opleveren, vergeleken met een storting van 990 euro. Een storting van, bijvoorbeeld, 1 000 euro geeft mij 

recht op een belastingvermindering van 25%. Dat komt overeen met 250 euro, minder dus dan het bedrag 

van 297 euro voor een storting van 990 euro.  

Met dit uitdrukkelijke akkoord om stortingen van meer dan het plafond van de standaardregeling te 

verrichten, zal AXA Belgium de gestorte bedragen aanvaarden tot maximaal het plafond van de 

afwijkende regeling (1 270 euro).  

 

Ik stel het streefbedrag vast voor het jaar …………….. op …………….. euro. 

 

Gedaan te ………………  op  …………/…………/…………                          Handtekening van de intekenaar 
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