
Looptijd 
in jaren 

Betaling 
per maand 

Totale Belastingvrije 
betalingen opbrengstprognose 

15 25 
50 

100 

4.500 
9.000 

18.000 

7.700 
16.700 
34.400 

20 25 
50 

100 
250 

6.000 
12.000 
24.000 
60.000 

13.100 
28.300 
58.700 

149.500 

25 25 
50 

100 
200 

7.500 
15.000 
30.000 
60.000 

20.900 
45.400 
94.400 

192.400 

Deze prognoses zijn gebaseerd op; 

- een gemiddeld jaarlijks gerealiseerd beleggingsrendement van 10%; 

- een persoon van 30 jaar die nog geen gebruik heeft gemaakt van 

fiscale vrijstellingen; 

- een uitkering bij overlijden van de verzekerde voor het einde van de 

looptijd, ter grootte van alle betalingen tot op dat moment. 

ABC Spaarplan, 

de makkelijkste 

manier om 

rijk te worden. 

U ziet, u hoeft geen gekke din

gen te doen om op een goede dag 

over een aardig kapitaaltje te be

schikken. Met een beetje geduld 

spaar je het ongemerkt bij elkaar. 

Zonder risico. Zonder inspanning. 

Zonder in de verleiding te komen 

het tussentijds op te nemen. 

ABC 
Spaarplan 

De makkelijkste 
manier om rijk te 

worden. 

De makkelijkste 
manier om rijk te 

worden. 

ABC Spaarplan is een produkt van AMEV. 



Als u heel snel heel rijk wilt 

worden en u durft het nodige 

risico te nemen, dan raden wij u 

aan om met een staaf dynamiet 

naar Fort Knox af te reizen. Illegaal 

jenever te gaan stoken. Of carrière 

te maken als drugsbaron. 

Maar als u het liever wat rusti

ger aanpakt, dan is er nog een 

andere, wat veiligere manier om 

een aardig kapitaaltje te vergaren. 

U sluit een A B C Spaarplan af. 

Automatisch 

sparen. 

Belastingvrije 

opbrengst. 

A B C Spaarplan werkt als volgt. 

U spaart gedurende een bepaald 

aantal jaren een vast bedrag. Wij 

beleggen dat geld voor u. En aan 

het einde van de looptijd incasseert 

u het kapitaal van uw dromen. 

In de meeste gevallen nog be

lastingvrij ook. Dit laatste heeft te 

maken met de totale spaartermijn. 

Die is minimaal 15 jaar. Maar 

u kunt ook besluiten 20, 25 of bij

voorbeeld 40 jaar lang te sparen. 

Met f 25,- per maand doet u al 

mee. Maar u kunt natuurlijk ook 

een hoger bedrag inleggen. Als het 

gedurende de hele looptijd van uw 

A B C Spaarplan maar hetzelfde is. 

Wij geven al 30 Wij kunnen ons voorstellen dat 

jaar het goede u harde cijfers wilt zien. U wilt we-

voorbeeld. ten hoeveel een spaarbedrag van 

f 100,- per maand nou precies 

oplevert na 20 jaar. Keiharde, tot 

achter de komma precieze bedra

gen kunnen wij u echter niet geven. 

Die hangen af van beleggings

resultaten, die nou eenmaal niet 

exact te voorspellen zijn. 

Wat we als geen ander hebben, 

is een stuk ervaring. 

A B C Spaarplannen realiseren al 

30 jaar een rendement tussen 9 % 

en 11 % over het belegde bedrag. 

Dit betekent dat ingelegd 

spaargeld na 15 jaar bijna verdub

belt. Bij een spaartermijn van 25 

jaar kan het zelfs meer dan verdrie

voudigen. 

Wat we voor al die spaarders 

in de afgelopen 30 jaar deden, 

dat kunnen we ook voor u doen. 

We beleggen uw geld gespreid. 

In vastrentende waarden, zoals 

staatsleningen, in onroerend goed 

en in aandelen. 

Alleen zo bereik je een uitste

kend rendement met een gering 

beleggingsrisico. 

ABC Spaarplan: 
- rendement tussen 9% en 11%; 

- fiscaal aantrekkelijk; 

- solide beleggingen, dus weinig risico. 

Sparen Mocht u voor het einde van 

met ingebouwde de looptijd komen te overlijden, 

verzekering, dan krijgen uw nabestaanden on

middellijk een uitkering. 

De hoogte van deze uitkering 

bepaalt u zelf voordat u met A B C 

Spaarplan begint. 

Enkele In onderstaande tabel vindt u 

voorbeelden, enkele voorbeelden van verwach

te opbrengsten van A B C Spaar

plannen. Als u bijvoorbeeld 20 

jaar lang f 100,- per maand 

spaart, kunt u een belastingvrije 

opbrengst van f 58.700,- ver

wachten, terwijl u in totaal maar 

f 24.000,- betaalt. 


