
 

 

 

 

We starten steeds vroeger met pensioensparen 

 Op 10 jaar tijd daalde de gemiddelde leeftijd waarop een pensioenspaarrekening werd 

geopend bij AXA Bank van 38 jaar naar 35 jaar.  

 Meer dan de helft van alle pensioenspaarders (51%) stort ieder jaar minstens het 

maximumbedrag voor fiscale aftrek van 940 euro.  

 40% van de AXA Bank-klanten kiest voor 12 of meer stortingen per jaar. 15% gaat voor twee 

stortingen en amper 8% stort één keer per jaar.  

 Bij AXA Bank kunnen klanten pensioensparen via PC Homebanking en vanaf december dit 

jaar ook vanop de smartphone of tablet op de mobile banking app.  

 Wie nu overstapt naar AXA Bank voor pensioensparen ontvangt 100 euro. De welkomactie 

start op 2 november.   

 
 

 

De voorbije tien jaar is de gemiddelde leeftijd om te starten met een pensioenspaarrekening 

aanzienlijk afgenomen. Zo begon de gemiddelde pensioenspaarder in 2006 nog op 38-jarige leeftijd met 

pensioensparen en vijf jaar geleden op net geen 37 jaar. Vandaag is de gemiddelde starter 35 jaar. 

Pensioensparen kan bij AXA Bank vanaf 18 jaar. 

 

Meer dan de helft van de AXA Bank-klanten kiezen voor het maximumbedrag van 940 euro voor 

fiscale aftrek. Deze groep is met gemiddeld 46 jaar iets ouder dan de klanten die beslissen om minder te 

storten (41 jaar).  
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Een pensioenspaarrekening is van onbepaalde duur en heeft een minimumlooptijd van 10 jaar. Klanten 

kunnen kiezen voor één jaarlijkse storting of voor meerdere stortingen verspreid over het hele jaar, dit met 

een minimumbedrag vanaf 25 euro.  

 

Bij AXA Bank opteert 40% van de klanten voor twaalf of meer stortingen per jaar. 15% stort twee maal 

per jaar en amper 8% gaat voor een eenmalige storting.  

 

 

 
 

 

Pensioensparen bij AXA Bank.  

 

AXA Bank geeft klanten de keuze uit drie gerenommeerde fondsen: BNP Paribas B Pension Stability, BNP 

Paribas Pension Balanced of BNP Paribas AXA B Pension Growth. Driekwart van alle stortingen van 

klanten van AXA Bank gaat naar het meest defensieve fonds en dus minst risicovolle van de drie.  

 

Wie nu overstapt naar AXA Bank voor pensioensparen ontvangt 100 euro. De welkomactie start op 2 

november. Een pensioenspaarrekening openen kan nu via homebanking en zal vanaf december dit jaar ook 

mogelijk zijn met de AXA Mobile banking app op smartphone en tablet. 

 

OVER AXA BANK EUROPE 

 
Zevende Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor hypotheken, zesde voor sparen. Met meer dan 700 kantoren ( netwerk van zelfstandige 
bankagenten) en 850 werknemers staan we ten dienste van 1 miljoen klanten in België. Met 17 miljard euro aan Belgische spaargelden wordt voor 17 miljard 
euro geleend aan Belgische gezinnen, zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen. AXA Bank Europe noteert bij Standard&Poors A (long term – positive 
outlook); A-1 (short term) en bij Moody’s A2/P-1 (stable outlook). 
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