Troeven
van Go Junior

GO JUNIOR
Een mooi startkapitaal voor uw kind

U spaart in alle veiligheid voor uw kind aan een gewaarborgde rentevoet van 2,25 % (*) en dit voor al uw stortingen.
Het kapitaal voor uw kind groeit elk jaar aan en is 100 %
beschermd, onafhankelijk van de grillen van de financiële
markten.
• Plus bonus
Bovenop de gewaarborgde rentevoet krijgt u een jaarlijkse
winstdeelname die het eindkapitaal nog verhoogt.
• Geen roerende voorheffing
• Veiligheid - Gewaarborgd kapitaal
In geval van overlijden van een verzekerde ouder, neemt P&V
automatisch de betaling van de stortingen over tot aan de
vervaldag. Hierdoor wordt het vooropgestelde kapitaal voor
uw kind gewaarborgd.
• Bijkomende financiële bescherming
Mogelijkheid om te kiezen voor een bijkomende
bescherming tegen ongevallen en invaliditeit.
• Soepelheid
U bepaalt het bedrag en het tempo van uw stortingen. En op
elk moment kunt u uw spaarplan aanpassen in functie van
nieuwe projecten voor uw kind.
• Controle over het geld
U bepaalt zelf wie het eindkapitaal zal ontvangen. Uw kind of
uzelf als ouder. Op die manier kunt u de controle behouden
op de besteding van het geld.
• Ook voor kleinkind of petekind
Grootouders, peter of meter kunnen ook sparen voor een
mooi kapitaal voor hun kleinkind of petekind.

Voor meer informatie of voor
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• Gewaarborgde rentevoet

(*) Gewaarborgde rentevoet op 1/01/2011

P&V. Het bewijs dat verzekeren ook anders kan.

Uw kind
alle kansen geven

Een mooi startkapitaal,
wat het leven ook in petto heeft

Go Junior (*)

Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind. U wilt
uw lieveling alle kansen bieden om zich te ontplooien en
hem stap voor stap leren op eigen benen te staan.

Daarom hebben we bij P&V Go Junior bedacht, een
spaarverzekering waarmee u voor uw kind gaandeweg
een stevig startkapitaal opbouwt.

Maandelijks spaarbedrag

Met uw liefde en bescherming wilt u hem op weg helpen,
zodat hij zijn volwassen leven in de beste omstandigheden kan
aanvatten.

U kiest zelf welk bedrag u wenst te sparen en wanneer u dat
doet. Om niets aan het toeval over te laten, zorgt P&V voor
een bijkomende bescherming ingeval u er plots niet meer zou
zijn. Het komt erop neer dat wij, bij een vroegtijdig overlijden,
de stortingen in uw plaats verderzetten.
Zo bent u zeker dat uw kind op de voorziene einddatum
(bijvoorbeeld op zijn 18e, 21e of 25e verjaardag) over het vastgestelde kapitaal zal kunnen beschikken, wat het leven ook in
petto heeft.
Daarnaast kunt u ook kiezen voor een bijkomende bescherming tegen ongevallen en invaliditeit.

Indien Jan na 6 maanden zou overlijden door een ziekte

Liefde kent gelukkig geen prijs. Maar zoals u allicht weet, of
snel zult ontdekken, hangt er aan de opvoeding van uw kind
ook een stevig prijskaartje vast. Om hogere studies te volgen,
om zijn eigen woning in te richten wanneer hij het ouderlijk
huis verlaat of om een eigen zaak op te starten.
En dan komt een aantrekkelijk startkapitaal goed van pas.
Vooruitzien is dan ook een absolute noodzaak.

Een hele geruststelling die gewone spaarformules niet bieden.

Kapitaal na 18 jaar

Maandelijks spaarbedrag
na het overlijden

50 EUR
14.222,49 EUR

0 EUR
(P&V spaart in plaats

		van de ouders verder)

Onmiddellijke uitbetaling

0 EUR

Kapitaal op 18 jaar

16.855,07 EUR

Totaal

16.855,07 EUR

Indien Jan na 6 maanden door een ongeval zou overlijden of
volledig invalide zou worden
Maandelijks spaarbedrag
na het ongeval

(Bij overlijden spaart

0 EUR

Onmiddellijke uitbetaling

21.533,28 EUR

		P&V in plaats van de
		 ouders verder)

e
chequuro

Een rekenvoorbeeld verduidelijkt

300 e

Jan (30 jaar) en Cathy (27 jaar) zijn de fiere ouders van een
flinke zoon, Maxim. Ze sparen maandelijks 50 euro om hun
zoon later een mooi startkapitaal te kunnen geven. Jan dekt
zich ook in wanneer hem iets zou overkomen en kiest voor
een bijkomende bescherming tegen ongevallen.

Kapitaal op 18 jaar
- bij overlijden Jan

16.855,07 EUR

- bij invaliditeit Jan

14.222,49 EUR

Totaal		
- bij overlijden Jan

38.388,35 EUR

- bij invaliditeit Jan

35.755,77 EUR

Go Junior gaat veel verder dan een gewone spaarformule.
Het verzekert uw kind van een mooi startkapitaal, wat er
ook gebeurt.
Go Junior waarborgt uw kind een fraai startkapitaal. Dit is op zich al
een schitterend geschenk. Maar voor P&V was dit nog niet voldoende.
Indien u Go Junior schenkt aan uw kind, kleinkind of petekind voor zijn
1e verjaardag en u uw spaarinspanning tot zijn 18e volhoudt, ontvangt
hij op dat ogenblik nog een bijkomend kapitaal van 300 euro. Onze
manier om uw oogappel een duwtje in de rug te geven.

De financiële infofiches zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek bij de Klantendienst van P&V
of op www.pv.be.
(*) Go Junior op basis van een gewaarborgde interestvoet van 2,25 % (van toepassing
op 1/01/2011) en een bonus van 2,50 % (varieert jaarlijks in functie van de economische
conjunctuur) + cadeaucheque van 300 EUR (onderworpen aan bepaalde voorwaarden).

