Optimal Pension Comfort
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen
Solidariteit, de bescherming van uw familie

Overleving
Moederschap
Invaliditeit

Het sociaal VAP van Amonis biedt een volledige
Afhankelijkheid
oplossing voor de tekortkomingen van de
wettelijke sociale zekerheid. Naast het pensioen,
garanderen de solidariteitsprestaties uw aanvullende
sociale zekerheid en deze van uw naasten tijdens uw loopbaan.

Overlevingspensioen
Bovenop uw spaarpot

Wat is de gemiddelde bijdrage ?

Bij overlijden vóór pensioenopname ontvangt uw
begunstigde een extra bedrag bovenop uw gespaard
kapitaal.

Het gemiddelde van uw bijdragen – sociale voordelen
RIZIV inbegrepen – van de laatste 3 jaren (de jaren sinds
uw aansluiting, indien u nog geen 3 jaar aangesloten
bent).

Na het aansluitingsjaar en tot 65 jaar
Voor een gemiddelde bijdrage van 1.000 euro :
Leeftijd op 1 januari van
het jaar van overlijden

Aanvullend overlijdensdekking (in kapitaal)

< 35 jaar

€ 65.0001

35 tot 39 jaar

€ 25.000

40 tot 49 jaar

€ 15.000

50 tot 59 jaar

€ 8.000

60 tot 64 jaar

€ 2.000

Hoe wordt dit bedrag uitbetaald ?
Het is bij wet verplicht het supplement uit te keren als
rente. Uw begunstigde kan kiezen tussen lijfrente en
vastetermijnrente.

Wie kan dit supplement ontvangen ?
Elke aangeduide begunstigde kan het aanvullend
overlevingspensioen ontvangen

Hoe hoger uw gemiddelde bijdrage, hoe hoger het
supplement. Stort u gemiddeld 3.000 euro ? Dan wordt het
supplement verdrievoudigd.

Tijdens het jaar van aansluiting
Bij overlijden ingevolge een ongeval betaalt de solidariteit
een forfait van 50.000 euro.

1

Maximum 294.775 euro

Contact
Bel gratis 0800 96 119 of mail naar info@amonis.be - www.amonis.be

Moederschapsuitkeringen

Afhankelijkheidsrente

Een bonus voor onze vrouwelijke leden

De hulp van een derde financieren

Een moederschapsuitkering vult de wettelijke vergoedingen
tijdens de moederschapsrust aan.

In geval van afhankelijkheid ontvangt u een maandelijkse
rente bovenop uw Amonis-pensioen. De rente wordt u
toegekend zonder enige wachttijd, maar na een
carenzperiode van 90 dagen.

- Een duwtje in de rug bij het sparen
Een supplement wordt op uw pensioenrekening gestort :
uw gemiddelde bijdrage herleid tot 12 weken
moederschapsverlof.
- En een rechtstreeks voordeel
Een forfaitair bedrag van 442,50 euro bruto wordt
rechtstreeks gestort op uw bankrekening

Financiering van uw
pensioen
Bij invaliditeit
- Wat is invaliditeit ?
Arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 1 jaar.
- Welk bedrag zal Amonis storten ?
Voor elk jaar invaliditeit tot 65 jaar zal Amonis uw

gemiddelde bijdrage in uw plaats storten. Hiermee
verzekert Amonis haar invalide leden hetzelfde kapitaal
dan als wanneer ze zouden zijn blijven werken tot het
wettelijk pensioen

- Wat is afhankelijkheid ?
De staat waarin u ten minste 3 van de 4 volgende
handelingen niet meer zelfstandig kan uitvoeren : eten,
u aan- en uitkleden, u wassen, u verplaatsen. En waarbij
de opname in een gespecialiseerde instelling of de hulp
van een derde nodig is.
- Hoeveel bedraagt de rente ?
Tijdens uw loopbaan bouwt u een afhankelijkheidskrediet op. Wanneer u uw Amonis-pensioen opneemt,
en ten laatste op 70 jaar, wordt dit krediet omgezet in
een maandelijkse rente. En bij afhankelijkheid na uw
pensioenopname, wordt deze rente uitgekeerd,
ongeacht uw leeftijd.

Solidariteit voor wie ?
Deze dekkingen zijn voorbehouden aan leden die een
VAP-bijdrage of hun sociale voordelen RIZIV storten. Ze
worden gefinancierd door uw solidariteitsbijdragen (10%
van uw jaarlijkse bijdrage van het voorgaande jaar).
De solidariteitsuitkeringen vergen geen medische
controle en zijn niet gebonden aan uw beroep of
statuut. Het overlevingspensioen en de tenlasteneming
van de pensioenbijdrage omwille van ziekte zijn
verworven na een wachttijd van 1 jaar

Amonis,
50 jaar

1967-2017

Ons professionalisme
erkend

Vertrouw op Amonis
en geniet van het leven

Update : januari 2017

Als grootste pensioenfonds van België voor zelfstandigen en vrije beroepen
stelt Amonis 50 jaar ervaring ten dienste van haar leden.
Meer dan 28.000 leden vertrouwen op Amonis voor het beheer van hun
sociale voordelen RIZIV en hun VAP, voor een totaal vermogen van
1,8 miljard euro.

Verkozen tot Beste
Belgische pensioenfonds :
 2010, 2012, 2015 en 2016 :

World Finance Award
 2001, 2003, 2006, 2010, 2014 en 2016 :
IPE Award
(Investment & Pensions Europe)

Als specialist van de 2de pensioenpijler kiest Amonis voor een persoonlijke aanpak
en bekijkt elke situatie afzonderlijk om diensten te kunnen bieden die aangepast zijn
aan ieders behoeften. Geen enkele makelaar of financiële tussenpersoon kan de producten
van Amonis verkopen

Contact
Bel gratis 0800 96 119 of mail naar info@amonis.be - www.amonis.be

