Aegon Pensioen

Aegon DGA Beleggingspensioen
Het Aegon DGA Beleggingspensioen biedt het gemak van een betaalbare en eenvoudige pensioenregeling speciaal voor de directeurgrootaandeelhouder. Het Aegon DGA Beleggingspensioen is een beschikbare premie regeling. Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd
door belegging in de moderne Life Cycle fondsen. Het risico wordt naarmate de pensioendatum nadert, afgebouwd. De DGA kan er ook
voor kiezen zelf te beleggen. De DGA belegt dan in een zelf gekozen mix van Aegon fondsen. Nabestaandenpensioen en premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid kunnen naar keuze worden meeverzekerd.

Kenmerken
•
•
•
•
•

Korte opzegtermijn van 2 maanden
Lage kosten
Voldoet altijd aan wet- en regelgeving
Snelle doorlooptijd van mutaties
Medische waarborgen worden gevraagd bij het meeverzekeren van risico’s (overlijden en arbeidsongeschiktheid)

De keuzemogelijkheden
Staffel en rekenrente

De DGA kiest zelf hoeveel premie er wordt ingelegd voor de pensioenopbouw. De DGA heeft de keuze van 50 t/m 100% van de
premiestaffel op basis van 3 of 4% rekenrente.

Franchise
De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Er wordt hier daarom ook geen pensioenpremie voor
betaald. Past de DGA een lage franchise toe, dan kan er meer premie worden ingelegd. Als er pensioen in eigen beheer is, moet de hoge
franchise worden toegepast.

Partner- en wezenpensioen op risicobasis
De DGA heeft de keuze tussen de 0,35 en 1,16% per dienstjaar o.b.v. eindloon. Een ingegane uitkering stijgt 2% per jaar. De DGA kan zelf
kiezen om dit mee te verzekeren.							

ANW-hiaatpensioen
De DGA kan zelf kiezen om dit mee te verzekeren.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI)
De DGA heeft de keuze om dit mee te verzekeren. Let op: Een loon vervangende uitkering bij arbeidsongeschiktheid bij het UWV (WIA) of
verzekeraar (AOV) is verplicht om verder pensioen op te kunnen bouwen. Om PVI af te kunnen sluiten, stellen wij verzekering van een loon
vervangende uitkering bij arbeidsongeschiktheid daarom als voorwaarde.
De premievrijstelling is conform het 6-klassen systeem. Dit betekent dat de vrijstelling in stapjes gaat. Hoe hoger het percentage aan
arbeidsongeschiktheid, des te hoger de vrijstelling van premiebetaling. De premievrijstelling volgt de gekozen staffel.
Bij een WIA-uitkering volgen we het UWV. Bij AOV volgen we zoveel mogelijk de verzekeraar.

Meer informatie vindt u online
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Op onze website www.aegon.nl/zakelijk/pensioen/dga-beleggingspensioen vindt u nog meer informatie. Zoals het pensioenreglement en
de uitvoeringsovereenkomst.
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