
CertiFlex-8, veilig en soepel sparen  
met zicht op een hoger rendement

Spaar in alle veiligheid 
en op uw eigen ritme
Een gewaarborgde basisinterest gedurende 8 jaar 
en 100 % kapitaalgarantie

CertiFlex-8

Ethias nv
Uw verzekeringsagent
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Vraag meer info
in uw  

Ethias-kantoor  *

telefonisch op  
011 28 27 40 

via 
www.ethias.be 

* Adressen en openingsuren op www.ethias.be/kantoren

Een ideale formule indien u :

  voor uw spaargeld een belegging zoekt op  
middellange of lange termijn 

 liever vooraf weet hoeveel uw geld minimaal opbrengt 

 geen risico wilt lopen met uw spaargeld

 zelf wilt bepalen hoeveel u stort en wanneer u stort

Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.

Ethias nv   rue des Croisiers, 24   4000 Luik   www.ethias.be

Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A en  
handelend als agent van Integrale.

RPR Luik BTW BE 0404.484.654 
Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB

CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal zijn commerciële benamingen 
waaronder Ethias nv als verzekeringsagent contracten met flexibele premies van 
tak 21 aanbiedt. De verzekeraar is Integrale gvk Place St Jacques 11/101 4000 
LUIK. Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 1530

FISCAAL VOORDELIG !



Een verzekeringsproduct van tak 21 100 % veilig omdat uw kapitaal op elk 
moment gewaarborgd is

Een gewaarborgde interestvoet 
gedurende 8 jaar

U weet wat uw spaargeld u gaat 
opbrengen

Er is geen minimum bedrag vereist,  
en u stort het bedrag dat u wilt, 
wanneer u wilt 

U doet uw stortingen op uw ritme

Lage instap- en beheerskosten CertiFlex-8 is een bijzonder  
voordelige formule

Elk jaar kunt u zonder afkoopvergoeding 
tot 5 % van uw gespaarde bedrag  
opnemen, berekend op 31 december 
van het jaar voordien (voor meer  
details, zie Financiële Infofiche Levens-
verzekering in de bijlage)

Uw spaargeld blijft steeds 
beschikbaar

Na 8 jaar is CertiFlex-8 vrijgesteld van 
roerende voorheffing

Dat is voor u fiscaal voordelig

Jaarlijks een gedetailleerd overzicht 
van uw spaargeld. Bovendien kunt u 
steeds uw contract raadplegen via  
My Ethias, uw online privéloket  
op www.ethias.be

U weet op elk moment hoeveel u 
gespaard heeft

U kiest voor  
CertiFlex-8 ? 

Dit zijn uw voordelen

Meer weten over CertiFlex-8 ? 

• Ga langs uw Ethias-kantoor 
(adressen en openingsuren op www.ethias.be/kantoren)

• Bel onze specialisten op 011 28 27 40 (ma-vrij 8-20 uur, zat 8.30-12.30 uur) 

• Surf naar www.ethias.be/certiflex 

• Raadpleeg de bijgevoegde Financiële Infofiche Levensverzekering  

(ook beschikbaar in uw Ethias-kantoor of via www.ethias.be/certiflex)

U spaart zoals u wilt,  
zonder enig risico 

Zoekt u niet alleen een aantrekkelijk rendement, 

maar ook zekerheid ? Certiflex-8 biedt de ideale 

combinatie. Deze unieke levensverzekering 

biedt u 100 % kapitaalgarantie, soepele 

stortingsmogelijkheden en een aantrekkelijk 

vast rendement.

Zorgeloos sparen op uw ritme, dat kan met 

CertiFlex-8, een formule geselecteerd en 

verdeeld door Ethias. 

Om alle eigenschappen van CertiFlex-8 te ontdekken, 
verwijzen we u graag naar de Financiële Infofiche 
Levensverzekering in bijlage. U kunt deze ook 
raadplegen in uw Ethias-kantoor of op 
www.ethias.be/certiflex

IJZERSTERKE TROEVEN

1  Veilig én rendabel : een gewaarborgde interestvoet gedurende 8 jaar

2  Geen minimum bedrag vereist

3  Lage instap- en beheerskosten

4  U stort zoveel u wilt , wanneer u wilt

5  U kunt elk jaar zonder afkoopvergoeding 5 % van de waarde  

van uw contract opnemen

6  Kers op de taart : u bent vrijgesteld van roerende voorheffing na 8 jaar


