Scheidingswijzer Levensverzekering

Scheiden. Wat doet u met
uw levensverzekering?
Bij een scheiding komt heel wat kijken. Wat wilt u bijvoorbeeld doen met uw levens
verzekering? Met deze Scheidingswijzer Levensverzekering helpen we u graag op weg.
Zo leest u welke keuzes u heeft voor uw Aegon Levensverzekering. En waar u verder aan
moet denken.
U bepaalt wat u met uw levensverzekering doet
In de wet staan regels voor het verdelen van uw pensioen bij een scheiding. Maar er staan in de wet geen regels voor het
verdelen van een levensverzekering. Daar mag u dus zelf een keuze over maken. Een wijziging van een levensverzekering
heeft mogelijk wel gevolgen voor de belasting. U kunt de mogelijkheden het beste bespreken met uw financieel adviseur of
advocaat.

U kunt de verzekering onveranderd door laten lopen, overdragen of beëindigen
Als u gaat scheiden, heeft u verschillende opties voor uw Aegon Levensverzekering. Niet alle afspraken kan Aegon voor u
verwerken. We kunnen u helpen met drie mogelijkheden:

1. De verzekering onveranderd door laten lopen
	U kunt ervoor kiezen om de verzekering door te laten lopen zoals die nu is. De verzekering blijft dan eigendom van
de verzekeringnemer. De verzekeringnemer is degene op wiens naam de verzekering staat. Als u de waarde van de
verzekering wilt verrekenen, dan regelt u dat zelf onderling.

2. De verzekering overdragen
	U kunt er ook voor kiezen om de volledige verzekering over te dragen aan uw ex-partner. Uw ex-partner wordt dan de
verzekeringnemer. Als u daarnaast de waarde van de verzekering wilt verrekenen, dan regelt u dat zelf onderling.
	U kunt de verzekering niet overdragen als uw verzekering een spaarkasproduct is. Wilt u weten of u een
spaarkasproduct heeft? U kunt het zien aan uw polisnummer. Dat begint dan met de letter K.

3. De verzekering beëindigen en de waarde laten uitkeren
	Wilt u de verzekering beëindigen en de waarde ervan laten uitkeren? Dat noemen we afkoop. De waarde van de
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verzekering keren we dan uit aan de verzekeringnemer. Als u de waarde van de verzekering wilt verrekenen, dan regelt u
dat zelf onderling. U kunt niet elke verzekering afkopen.
Het kan zijn dat u belasting moet betalen als u uw verzekering afkoopt. Dit kan meer zijn dan u verwacht. Vraagt u ons
om de verzekering af te kopen? Dan ontvangt u van ons eerst meer informatie over de gevolgen van het afkopen.

Laat ons weten hoe u de verzekering wilt aanpassen
Geef schriftelijk aan ons door als u kiest voor optie twee of drie: als u wilt overdragen of afkopen. Valt de verzekering
onder het gemeenschappelijke vermogen van u en uw ex-partner? Stuur ons dan een document waarin deze afspraak
staat en dat door u beiden getekend is. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van het echtscheidingsconvenant zijn. U kunt dit
document naar ons sturen door het te uploaden op de pagina www.aegon.nl/levendocumenten-opsturen. U mag het ook
per post versturen. Vermeld dan altijd uw polisnummer en de naam van de verzekeringnemer. Ons postadres is Aegon
Levensverzekering N.V., Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden.

U kunt kosteloos een waardeopgave aanvragen
Wilt u de waarde van de verzekering weten als u bezig bent met de verdeling? Dan is het handig om een waardeopgave van
uw levensverzekering te hebben. In zo’n opgave ziet u de meest recente waarde. U kunt deze waardeopgave kosteloos bij
ons opvragen. Voor een verzekering die u niet kunt afkopen, verstrekken we geen waardeopgave.

Controleer uw polis
Geef aan ons door als:
• u verhuist. Geef dan uw nieuwe adres aan ons door. We sturen de informatie over de verzekering naar de
verzekeringnemer die op de polis staat.
• u een andere begunstigde voor de uitkering wilt aanwijzen. Heeft u een lijfrenteverzekering die nog niet uitkeert? Dan
kunt u de eerste begunstigde niet wijzigen. Die moet gelijk zijn aan de verzekeringnemer en de verzekerde.
• uw ex-partner als verzekerde op de polis staat en u dat wilt aanpassen. U kunt de verzekerde(n) niet wijzigen als uw
verzekering een spaarkasproduct is. Wilt u weten of u een spaarkasproduct heeft? U kunt het zien aan uw polisnummer.
Dat begint dan met de letter K.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.aegon.nl/klantenservice-leven. Daar vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen en u vindt daar
onze contactgegevens.

Aegon Levensverzekering N.V.
Postbus 23001
8900 MB Leeuwarden
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