Overbruggingsrente

e

te herstellen. U kan tot 65% van
de reserve opnemen, met een
minimum van € 1 250. U betaalt
een éénmalige dossierkost van
€ 123,95. Daarnaast betaalt u
een beheerskost van 0,5% die
jaarlijks berekend wordt op het
(bij aanvang) opgenomen voorschot. De niet gekapitaliseerde

:

waarborgd worden voor de toekomst.
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Kapitaal bij
arbeidsongeschiktheid door
een ongeval

Een voorschot op polis binnen
Scala Keyman is alleen mogelijk
ten gunste van het bedrijf.

beheerskosten wordt samen
met het voorschot in mindering
gebracht van het kapitaal dat u
ontvangt op de pensioenleeftijd.

Dekking: ziekte en/of ongeval Dekking van de vaste kosten
alle oorzaken in verhouding tot

Arbeidsongeschiktheidsrente

ongeschiktheid

Tak 21

Tak 233
Fondsen beheerd door be

Keuze tussen 2 gewaarborgde intrestvoeten1
+ eventuele winstdeelname2

Risicowaarbor
bij overlijde
invaliditeit
en ongeval

Garantie per storting
tot de einddatum

Tak 21

De pensioenoplossingen van Scala

Scala Keyman

Scala Privilege

Vrij Aanvullend Pensioen

Scala Free Pension

De vier combineerbare en moduleerbare oplossingen van Scala

een privévastgoedproject.

Scala groeit mee met uw onderneming. Op elk moment heeft u to

Een wereld van voordelen voo
zelfstandige bedrijfsleider

Scala

ringen

ve

ies

Op de reserve (alleen Tak 21):

Op de reserve (alleen Tak 21)
Op het kapitaal overlijden

:

Pensioen/overlijden
RIZIV-bijdrage
Solidariteitsbijdrage
:

Taks

Taks

Pensioen/overlijden
RIZIV-bijdrage
uitgekeerde bedrag
Solidariteitsbijdrage

Taks
Pensioen/overlijden
Arbeidsongeschiktheid
Wijninckx-bijdrage (overgangsmaatregel)
pensioenen.
De invoering van deze maatregel gebeurt in twee fases:

Arbeidsongeschiktheid

Fiscaal voordeel
Pensioen:

Op de premies pensioen en overlijden
Op de risicopremies
Op de reserve

Taks
Pensioen/overlijden
Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid:

Fiscaal voordeel
Pensioen/overlijden:

Duplicata

Akte van inpandgeving
Voorschotakte
Wijziging van een risicodekking
Wijziging van de beleggingswijze
Beleggingsoverzicht

Op de premies pensioen en overlijden
Op de risicopremies

Pensioen/overlijden
Risicodekkingen

Pensioen/overlijden
Risicodekkingen

Op het kapitaal overlijden

Minimumpremie
Maximumpremie

Minimumpremie: € 100
Maximumpremie
geleden. De premies voor de aanvullende verzekeringen komen bovenop dit

Taks

Taks
Reserve/overlijde
Arbeidsongeschik

Fiscaal voordeel

Op de premies o
Op de risicoprem
Op de reserve

Op de reserve
Op het kapitaal o

Reserve/overlijd
Risicodekkingen

Minimumpremie

