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Voorafgaandelijk akkoord voor een storting boven 990 euro 

 
Beste, 

 
Voor inkomstenjaar 2022 hebt u de keuze tussen twee maximumbedragen voor uw premies in uw 
pensioenspaarcontract (alléén voor universal life-contracten). 

• Ofwel kiest u voor een maximum bedrag van 990 euro, wat u een belastingvoordeel oplevert 
van 30%. 

• Ofwel kiest u voor de mogelijkheid om tot 1.270 euro te storten. Bij een storting boven 990 
euro bedraagt de belastingvermindering 25% op het gehele bedrag. 

 

Om het verschil boven de 990 euro te kunnen accepteren, zijn wij verplicht om van u een ‘vooraf- 
gaandelijk akkoord’ te ontvangen. U vindt dit document in bijlage. 

 
Belangrijk 

Stort u een bedrag hoger dan 990 euro, dan: 
• kunt u uw keuze niet meer herzien voor dit jaar 

• geldt uw keuze enkel voor dit jaar. Volgend jaar moet u ons opnieuw een document ‘vooraf- 
gaandelijk akkoord’ sturen. 

Stort u een bedrag tussen 991 en 1.187 euro, dan geniet u een minder groot fiscaal voordeel dan 
wanneer u een bedrag van 990 euro zou storten. 

 
Hoeft u iets te doen? 
Indien u zeker bent om meer te willen storten dan 990 euro, gelieve ons het document in bijlage te 

mailen naar client@nn.be of terug te sturen naar NN Insurance Belgium nv, Team Savings, 

Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Gelieve ook uw bijkomende storting uit te voeren op rekeningnum- 

mers: 

• BE20 1325 1072 5956 voor de contracten NN Strategy en andere universal life-contracten 

• BE92 0013 7442 4423 voor de contracten Secure Save, Freeway en Vectrum 
Gelieve uw contractnummer in “vrije mededeling” te vermelden. Wij doen dan snel het nodige om 

uw extra storting te registreren. 
 

Hebt u nog vragen? 

Wij helpen u graag verder op 02 650 78 00 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot en met 17 uur. 
 

Vriendelijke groeten, 
 

 

Jan Van Autreve 
Chief Executive Officer 
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Voorafgaandelijk akkoord 
 
 
 

Gelieve dit document ingevuld en ondertekend terug te sturen naar NN Insurance Belgium nv, 
team savings, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel of mailen naar client@nn.be. 

 
 
 

Ik, ondergetekende .............................................................................................................................. , 
 

 
contractnummer……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
ga akkoord om voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) een bedrag hoger dan 990 euro (met 

een maximum van 1.270,00 euro) te storten. 

 
 

Dit houdt in 
 
 
 

✓ dat ik kies voor een fiscaal voordeel van 25% 
 

✓ dat ik optimaal van het fiscaal voordeel kan genieten indien ik minimum 1187 euro 
stort 

 

✓ dat mijn keuze voor dit jaar “onherroepelijk” is 

 
 
 
 

Datum: ...……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Naam verzekeringnemer: .………….………………………………………………………………. 
 
 

Handtekening verzekeringnemer: 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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