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Offerte voor een Aegon Uitkerend Garantiepensioen

Geachte heer Deelnemer,
Graag verstrekken wij u een offerte voor een Aegon Uitkerend Garantiepensioen. U leest hierin welke
pensioenuitkering u straks van ons ontvangt.
U kunt er uiteraard op vertrouwen dat wij de administratieve afhandeling van uw pensioen zorgvuldig
voor u regelen. In deze brief informeren wij u hier verder over. Zodat u straks onbezorgd van uw
pensioen kunt genieten!
Welk bedrag komt er beschikbaar voor uw pensioen?
Op 1 januari 2019 komt er een pensioenkapitaal beschikbaar.
In deze offerte gaan wij uit van een totaalbedrag van € 100.000,00.
Wat vragen we van u?
Om de uitbetaling van uw pensioen nu en in de toekomst goed te kunnen regelen, is het nodig dat u nu
keuzes maakt en een aantal formulieren invult. Deze formulieren vindt u bij deze offerte en moet u voor
8 september 2019 invullen en aan ons terugsturen. Zo kunnen wij uw pensioen op tijd uitbetalen.
Hoe ontvangt u straks uw pensioen?
Wij keren dit kapitaal niet in één keer aan u uit, maar in termijnen.
Geldigheid offerte
In bijgaande offerte voor een Aegon Uitkerend Garantiepensioen vindt u de hoogte van het aan te kopen
pensioen en hoe u dit bedrag ontvangt. Deze offerte is geldig tot 8 september 2019.
Wanneer wij het aanvraagformulier na de geldigheidsdatum van u ontvangen, is deze offerte niet meer
geldig en ontvangt u een nieuwe offerte.
Overmaken bedrag van andere maatschappij
De koopsom moet binnen twee weken na het terugsturen van het aanvraagformulier aan ons zijn
overgemaakt.
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U kunt hiervoor gebruik maken van een van de volgende bankrekeningen:
Rekeningnummer
NL89 ABNA 0450 0010 67 (BIC: ABNA NL2A)
of
NL52 INGB 0002 7954 00 (BIC: INGB NL2A)
Betalingskenmerk
Uw naam en geboortedatum
Op naam van
Aegon Levensverzekering N.V.
Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de andere maatschappij.
Keuze tussen het Aegon Uitkerend Garantiepensioen en het Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen
U gaat zo een offerte lezen voor het Aegon Uitkerend Garantiepensioen. Met dat pensioen heeft
u zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Maar u mag ook kiezen voor het Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen. Met het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen krijgt u de rest van uw leven iedere
maand een bedrag dat jaarlijks wisselt. Dat komt doordat we uw pensioenkapitaal beleggen. U heeft
daarmee kans op een hoger pensioen. U loopt ook het risico dat uw pensioen lager wordt. Meer weten?
Kijk dan op www.aegon.nl/particulier/pensioen/uitkerend-beleggingspensioen.
Wat doet Aegon?
Na ontvangst van uw formulieren controleren wij of we over alle gegevens beschikken om straks uw
pensioen te kunnen uitkeren. Als er gegevens ontbreken, informeren wij u hierover.
Daarna verwerken wij de gegevens in ons administratiesysteem. Vanaf de afgesproken datum ontvangt u
uw pensioenuitkering op uw rekening.
Bekijk de informatie op www.aegon.nl
Wij realiseren ons dat pensioen en alles wat daarbij komt kijken geen eenvoudige materie is. Toch is
het belangrijk dat u voor uw persoonlijke situatie de juiste beslissing neemt. Veel informatie vindt u
op www.aegon.nl/metpensioen. Bij 'Bereken hoeveel u krijgt' kunt u uw pensioen berekenen. Als u
ook nog pensioen elders heeft, dan kunt u dat ook invullen. U vindt hier ook het Standaardmodel. Dit
model helpt u een keuze te maken tussen een vast en variabel pensioen. U vindt het Standaardmodel op
www.aegon.nl/standaardmodel.
Wilt u advies op maat?
Wij mogen u hierin niet adviseren. Een onafhankelijke gecertificeerde pensioenadviseur kan u
adviseren en helpen bij het maken van een keuze. Heeft u geen eigen adviseur? U kunt ook terecht bij
'Aegon Advies'. Een gecertificeerde adviseur van Aegon Advies bespreekt dan uw wensen en geeft u een
advies. Dit advies is niet kosteloos. U krijgt daarvoor een rekening. U kunt Aegon Advies bereiken via
www.aegon.nl/particulier/pensioen.
Heeft u nog vragen?
Kijk dan op www.aegon.nl/klantenservice-pensioen. U vindt daar het antwoord op de meest gestelde
vragen. En u ziet hoe u ons bereikt op een manier die bij u past.
Met vriendelijke groet,

Wim Hekstra
Directeur Aegon Levensverzekering N.V.

Bijlagen:
- Offerte
- Aanvraagformulier Aegon Uitkerend Garantiepensioen
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Kenmerk
Offertenr
Datum
Geldig tot
Opgemaakt door

Offerte

Offertenummer 104669-1

1.

Aegon Uitkerend Garantiepensioen

Met deze offerte verstrekken wij u een opgave van de pensioenuitkering die u na de
pensioendatum van ons ontvangt.
Hoe ontvangt u straks uw pensioen?
Het pensioen dat u van ons ontvangt, keren wij niet in één keer aan u uit, maar in termijnen.

1.1

Wat moet u met deze offerte doen?
Stap 1: Lees de gehele offerte door.
Heeft u naar aanleiding van de offerte vragen? Neem dan contact op met Aegon of uw adviseur.
Stap 2: Vul bijgaande formulieren in en maak kopieën van de gevraagde stukken.
Als u akkoord gaat met de offerte, dan ontvangen wij graag de volgende ingevulde formulieren
en stukken van u:
î
het door u ondertekende Aanvraagformulier Aegon Uitkerend Garantiepensioen met daarop
ingevuld het voorstel waarvoor u kiest
Stap 3: Stuur de stukken en ingevulde en ondertekende formulieren terug aan Aegon.
Wij ontvangen deze formulieren graag uiterlijk op 8 september 2019 van u.
U kunt documenten digitaal insturen. Dit kan via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen.
Wilt u het dossiernummer vermelden? Per post sturen kan natuurlijk ook. Ons adres is Aegon
Levensverzekering N.V., Antwoordnummer 1879, 2509 VE Den Haag. Een postzegel is niet nodig.

1.2

Wat doet Aegon

Na ontvangst van uw formulieren controleren wij of we over alle gegevens beschikken om straks
uw pensioen uit te kunnen keren. Als er gegevens ontbreken, informeren wij u hierover.
Daarna verwerken wij de gegevens in ons administratiesysteem. Vanaf de afgesproken datum
ontvangt u uw pensioenuitkering op uw rekening.
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2.

Voorstel

Hieronder treft u verschillende voorstellen aan. Het is de bedoeling dat u een keuze maakt uit
één van onderstaande voorstellen.
1
2
3
4

Pensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner als u overlijdt. We noemen dat
laatste partnerpensioen.
Pensioen voor u zolang u leeft en geen partnerpensioen.
Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner als u overlijdt. We
noemen dat laatste partnerpensioen. Met een hoog-laagpensioen krijgt u in de eerste 5 jaar
een hoger pensioen dan daarna.
Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en geen partnerpensioen. Met een hooglaagpensioen krijgt u in de eerste 5 jaar een hoger pensioen dan daarna.

Uw pensioen wordt waarschijnlijk steeds minder waard
Alle bedragen die u ziet zijn gegarandeerd. U weet dus precies hoeveel pensioen u de rest
van uw leven krijgt. En hoeveel uw partner krijgt als u overlijdt. Maar let op: deze bedragen
worden waarschijnlijk steeds minder waard. Dat komt door inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat
boodschappen en andere uitgaven duurder worden. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook uw
inkomen stijgt. Maar het Aegon Uitkerend Garantiepensioen blijft gelijk. U krijgt dus de rest van
uw leven hetzelfde bedrag per maand. Over 20 jaar kunt u van dit bedrag waarschijnlijk minder
boodschappen doen dan vandaag.
In het Standaardmodel ziet u hoe de koopkracht van uw pensioen zich de komende twintig jaar
kan ontwikkelen. Kijk hiervoor in laag 2 bij onderdeel 5.
Zo vult u het Standaardmodel in:
î
Ga naar www.aegon.nl/standaardmodel
î
Vul uw gegevens in en gebruik hierbij het pensioenkapitaal dat u hieronder vindt onder het
kopje Uitgangspunten
î
Klik op de knop 'Bereken pensioenuitkering'
î
Klik daarna onderaan de pagina op de knop 'Naar Standaardmodel'
î
Vul op de nieuwe pagina die verschijnt uw overige gegevens in
î
Onderaan de pagina ziet u twee knoppen: 'Download laag 1' en 'Download laag 2'. Laag
1 bevat alleen de belangrijkste informatie over uw pensioen. Laag 2 bevat uitgebreide
informatie. We raden u aan om laag 2 goed door te nemen.
U kunt ook kiezen voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Hiermee krijgt
u de rest van uw leven iedere maand een bedrag dat jaarlijks wisselt. Dat komt
doordat we uw pensioenkapitaal beleggen. U heeft daarmee kans op een hoger
pensioen. U loopt ook het risico dat uw pensioen lager wordt. Kijk voor meer
informatie op www.aegon.nl/particulier/pensioen/uitkerend-beleggingspensioen. En op
www.aegon.nl/metpensioen.

Uitgangspunten
de heer D Deelnemer
01-01-1955

Partner
Geboortedatum partner

mevrouw P de Partner
01-01-1953

Ingangsdatum pensioen
Pensioenkapitaal

01-01-2019
€ 100.000,00

Herkomst pensioenkapitaal

Afkomstig van
AEGON

Aegon Levensverzekering N.V.

Polisnummer
Onbekend

Bedrag in euro
100.000,00
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2.1.

Voorstel voor pensioen voor u en pensioen voor uw partner als u overlijdt

Hieronder ziet u ons voorstel voor pensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner
als u overlijdt. Dat laatste noemen we partnerpensioen.
Voorstel 1

Pensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner
als u overlijdt

Pensioen voor u

€ 3.787,57 per jaar vanaf 01-01-2019, uit te keren zolang u
leeft.
e
€ 2.651,30 per jaar. Dit pensioen gaat in op de 1 van de
maand volgend op uw overlijden en keert uit zolang P de
Partner leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Pensioen voor uw partner als u
overlijdt
Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

2.2.

Voorstel voor pensioen voor u zolang u leeft en geen partnerpensioen

U kunt (een deel van) het partnerpensioen gebruiken voor hoger pensioen voor u. Meer
informatie vindt u in het hoofdstuk 'Bedenk wat u wilt doen met het partnerpensioen'.
Hieronder treft u een voorstel aan voor pensioen voor u zolang u leeft.
Voorstel 2

Pensioen voor u zolang u leeft

Pensioen voor u

€ 4.308,19 per jaar vanaf 01-01-2019, uit te keren zolang u
leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

2.3.

Voorstel voor hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en een pensioen voor uw partner
als u overlijdt
Het is denkbaar dat u de eerste jaren na uw pensioendatum een wat hoger inkomen nodig hebt
dan daarna.

Hieronder treft u een voorstel aan voor hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en pensioen
voor uw partner als u overlijdt. Dit laatste noemen we partnerpensioen. Met een hooglaagpensioen krijgt u in de eerste 5 jaar een hoger pensioen dan daarna. De verhouding van de
uitkering is 100:75.
Voorstel 3

Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw
partner als u overlijdt

Pensioen voor u in de eerste 5
jaar
Pensioen voor u na 5 jaar

€ 4.691,17 per jaar vanaf 01-01-2019, uit te keren zolang u
leeft, maar uiterlijk tot 01-01-2024.
€ 3.518,38 per jaar vanaf 01-01-2024, uit te keren zolang u
leeft.
e
€ 2.651,30 per jaar. Dit pensioen gaat in op de 1 van de
maand volgend op uw overlijden en keert uit vanaf en zolang
P de Partner leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Pensioen voor uw partner als u
overlijdt
Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

2.4.

Voorstel voor hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft

Aegon Levensverzekering N.V.
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Het is denkbaar dat u de eerste jaren na uw pensioendatum een wat hoger inkomen nodig hebt
dan daarna. Heeft uw partner geen behoefte aan partnerpensioen? Dan mag uw partner afstand
doen van het partnerpensioen. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omhoog. Dat geldt ook als u
geen partner heeft. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Bedenk wat u wilt doen met het
partnerpensioen'.

Offerte

Offertenummer 104669-1
Hieronder treft u een voorstel aan voor hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft. Met een hooglaagpensioen krijgt u in de eerste 5 jaar een hoger pensioen dan daarna. De verhouding van de
uitkering is 100:75.
Voorstel 4

Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft

Pensioen voor u in de eerste 5
jaar
Pensioen voor u na 5 jaar

€ 5.336,00 per jaar vanaf 01-01-2019 tot uiterlijk
01-01-2024, uit te keren zolang u leeft.
€ 4.002,00 per jaar vanaf 01-01-2024, uit te keren zolang u
leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

2.5.

Bemiddelingskosten adviseur

In de pensioenberekening is geen rekening gehouden met een vergoeding voor het adviseren
door een adviseur.
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3.

Bedenk wat u wilt doen met het partnerpensioen

U wilt natuurlijk dat uw partner financieel goed verzorgd achterblijft als u overlijdt. Komt u te
overlijden? Dan stopt uw eigen pensioen en begint het partnerpensioen. In uw pensioenregeling
staat omschreven wie recht heeft op het partnerpensioen als u overlijdt.
Heeft uw partner geen behoefte aan partnerpensioen? Dan mag uw partner afstand doen van
het partnerpensioen. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omhoog. Dat geldt ook als u geen partner
heeft.

3.1.

Wel partnerpensioen

3.2.

Geen partnerpensioen

Heeft uw partner geen, of een naar uw mening te laag inkomen na uw overlijden? Dan kan het
verstandig zijn om te kiezen voor partnerpensioen. De verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt
bij u en uw partner.
Heeft u geen partner? Dan is een partnerpensioen niet mogelijk. Uw eigen pensioen gaat
hierdoor omhoog.
Heeft uw partner geen behoefte aan partnerpensioen? Dan mag uw partner afstand doen van het
partnerpensioen. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omhoog. De verantwoordelijkheid voor deze
keuze ligt bij u en uw partner.

3.3.

Wat u verder moet weten

Wilt u geen partnerpensioen regelen? Dat is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming
van uw partner. Uw partner moet dit bevestigen in de bijgevoegde 'Akkoordverklaring afstand
partnerpensioen'.
Het is mogelijk om een deel van het partnerpensioen te gebruiken voor een hoger pensioen voor
u. Dit kunt u aangeven in de bijgevoegde 'Akkoordverklaring afstand partnerpensioen'.
Heeft een ex-partner bij een echtscheiding of ontbinding van een partnerschap recht op een deel
van het partnerpensioen? Dan is het wettelijk niet toegestaan dat deel van het partnerpensioen
om te zetten in extra pensioen voor u. Hiermee blijft het partnerpensioen voor uw ex-partner
volledig in stand. Om dit te bepalen, hebben wij uw huwelijks- of partnergegevens nodig. U kunt
dit aangeven op de bijgevoegde 'Akkoordverklaring afstand partnerpensioen'.
Na ingang van uw pensioen is het niet meer mogelijk om uw keuze over het partnerpensioen te
veranderen.

3.4.

Hoe geeft u uw keuze aan?

Op de bijgevoegde 'Akkoordverklaring afstand partnerpensioen' kunt u aangeven of u gebruik
wilt maken van de mogelijkheid om (een deel van) het partnerpensioen te gebruiken voor een
hoger pensioen voor u. Dat is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van uw partner
die bij uw overlijden recht heeft op het verzekerde partnerpensioen. Uw partner moet dit in de
akkoordverklaring bevestigen.
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4.

Algemene informatie

4.1.

Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen is de hoogte van uw pensioen gegarandeerd. U weet
daardoor precies hoeveel u de rest van uw leven ontvangt. Dat geeft zekerheid. Bedenk wel dat
die zekerheid ook twee risico’s met zich meebrengt. U ziet ze hieronder:
î

Het risico van een lage marktrente
Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen bent u afhankelijk van de rentestand op
het moment dat we uw pensioen vaststellen. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het
pensioen dat u de rest van uw leven gegarandeerd krijgt. Helaas staat de rente al een
paar jaar laag. U krijgt daardoor minder pensioen dan u misschien had verwacht. Stijgt
de rente nadat u met pensioen bent? Dan stijgt uw pensioen niet mee. Het omgekeerde
is ook waar. Daalt de rente? Dan daalt uw pensioen niet mee.

î

Het risico dat geld minder waard wordt
U weet het vast nog wel: 10 jaar geleden kostte een kop koffie 1,70 euro. Vandaag de
dag bent u meer dan 2 euro kwijt. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg
zolang ook uw inkomen stijgt. Maar het Aegon Uitkerend Garantiepensioen blijft gelijk. U
krijgt dus de rest van uw leven hetzelfde bedrag per maand. Over 20 jaar kunt u van dit
bedrag waarschijnlijk minder boodschappen doen dan vandaag.
Overigens kan het omgekeerde ook gebeuren: deflatie. De prijzen dalen dan. U kunt
in dat geval meer kopen van hetzelfde bedrag. Deflatie komt maar weinig voor in
Nederland.

4.2.

Kosten van het Aegon Uitkerend Garantiepensioen

Voor het Aegon Uitkerend Garantiepensioen rekenen we kosten. Dat zijn de kosten die Aegon
maakt om uw pensioen te administreren, te beleggen en uit te keren. Hieronder staat alle
informatie over de kosten op een rij.
U krijgt geen rekening voor de kosten
Alle soorten kosten die u hier ziet, verrekenen we in uw pensioen. Daardoor hoeven we deze
kosten niet apart bij u in rekening te brengen. In de bedragen die u in de offerte ziet, zijn deze
kosten al verwerkt.
Dit zijn de kosten bij de start van uw pensioen
U heeft een pensioenkapitaal opgebouwd. Voordat u met pensioen gaat, houden we eenmalig
kosten in op dit kapitaal. U ziet ze hieronder. Het bedrag dat overblijft is voor uw pensioen.
î

Instapkosten
De instapkosten zijn eenmalig € 2500,-. Met dit bedrag maken we uw pensioen in
orde. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van uw pensioen in onze administratie en de
systemen die daarvoor nodig zijn.

î

Administratiekosten
We berekenen de administratiekosten als volgt. We nemen het aantal jaar dat u en uw
eventuele partner naar verwachting pensioen krijgen van ons. Dat vermenigvuldigen
we met € 38,-. We houden daarbij rekening met de inflatie en de marktrente. Het
totaalbedrag halen we in één keer af van uw pensioenkapitaal. Dat doen we voordat uw
pensioen ingaat, net zoals bij de andere kosten.

î

Garantieopslag
De garantieopslag is 3,8 procent van uw pensioenkapitaal. We gaan ervan uit dat
u nog lang iedere maand pensioen van ons krijgt. In die tijd kan er heel wat gebeuren
in de financiële wereld, kijk maar naar de afgelopen tien tot twintig jaar. Met deze

Aegon Levensverzekering N.V.
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Met dit bedrag zorgen we voor een zorgvuldige administratie en uitbetaling van uw
pensioen. Dat betekent dat financieel alles klopt en uw pensioen elke maand netjes op
uw rekening staat.

Offerte

Offertenummer 104669-1
garantieopslag zorgen we ervoor dat u de zekerheid heeft dat uw pensioen gewoon
doorloopt en altijd hetzelfde blijft.
î

Risico-opslag
De risico-opslag is 0,70 procent van uw pensioenkapitaal. We brengen deze opslag
in rekening omdat we een renterisico lopen. Dat zit zo: we maken een offerte voor u op
basis van de rente die op dat moment geldt. U heeft daarna vier weken de tijd om uw
handtekening te zetten. In die periode kan de rente dalen. Dat zou het voor ons duurder
maken om het pensioen in uw offerte aan u uit te keren. Door deze risico-opslag krijgt u
dit bedrag tóch van ons.

Dit zijn de kosten tijdens uw pensioen
Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen kent geen kosten tijdens uw pensioen.
Belangrijk om te weten
Heeft u een pensioenkapitaal van zo'n € 35.000,- of minder? Dan kan het gebeuren dat
bovenstaande kosten meer dan 15 procent van het totaal zijn. En dat willen we niet. Daarom
verlagen we de kosten in dat geval tot 15 procent.

4.3.

Fiscale behandeling pensioen

4.4.

Uiterlijke ingangsdatum van het pensioen

4.5.

Over uw uitkering bent u belasting verschuldigd

4.6.

Wij houden geen rekening met de loonheffingskorting

4.7.

Voorwaarden

Het beschikbare bedrag is afkomstig van één of meer verzekeringen waarvan de uitkering
gebruikt moet worden als koopsom voor één of meer pensioenvormen zoals omschreven in
artikel 18, lid 1 en 2 van de Wet op de loonbelasting 1964.
In de pensioenovereenkomst is vastgesteld welke pensioenvormen moeten worden aangekocht.
Het pensioen voor u moet uiterlijk 6 maanden na uw pensioendatum ingaan.
Wij zijn verplicht om op uw uitkering belasting in te houden. Ook houden wij op de uitkering
een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering in. Wij dragen dit af aan de
Belastingdienst. Wij houden standaard geen rekening met de loonheffingskorting. Lees onder
het volgende kopje meer over de loonheffingskorting. Elk jaar ontvangt u een specificatie van de
inhoudingen. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Meer informatie over inhoudingen
vindt u via www.belastingdienst.nl.
Loonheffingskorting is een vermindering van de loonbelasting en premies voor de
volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting. Krijgt u
ook een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld AOW? Dan houden zij
standaard al rekening met deze korting. Omdat u maar op één inkomen de loonheffingskorting
krijgt, houden wij bij de uitkering standaard géén rekening met de loonheffingskorting.
Wilt u dat wij deze loonheffingskorting op uw uitkering toepassen? Kruist u dan het vakje op het
aanvraagformulier aan.
Op het Aegon Uitkerend Garantiepensioen zijn voorwaarden van toepassing. U vindt ze als
bijlage bij de offerte. Ook kunt u ze terugvinden op onze website.
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Aanvraagformulier
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1

1.

Gegevens

Wilt u dit formulier invullen en ondertekenen? Daarna graag naar ons terugsturen. U kunt
documenten digitaal insturen. Dit kan via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen. Wilt
u het dossiernummer vermelden? Per post sturen kan natuurlijk ook. Ons adres is Aegon
Levensverzekering N.V., Antwoordnummer 1879, 2509 VE Den Haag. Een postzegel is niet
nodig.
Algemene gegevens

2.

Kenmerk
Offertedatum
Einddatum geldigheid offerte
Ingangsdatum pensioen
Pensioenkapitaal
Herkomst pensioenkapitaal

Onbekend
09-08-2019
08-09-2019
01-01-2019
€ 100.000,00
Afkomstig van
AEGON

Verzekerde
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Nationaliteit

De heer D Deelnemer
01-01-1955
Straat 1
1111 AA Woonplaats
Nederlandse

Partner
Geboortedatum Partner
Nationaliteit

Mevrouw P de Partner
01-01-1953
Nederlandse

Polisnummers
Onbekend

Bedrag in euro
100.000,00

Keuze van een voorstel

Ondergetekenden kiezen voor:
Voorstel 1

Pensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner als u overlijdt
Voorstel 1

Pensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner
als u overlijdt

Pensioen voor u

€ 3.787,57 per jaar vanaf 01-01-2019, uit te keren zolang u
leeft.
e
€ 2.651,30 per jaar. Dit pensioen gaat in op de 1 van de
maand volgend op uw overlijden en keert uit zolang mevrouw
P de Partner leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Pensioen voor uw partner als u
overlijdt
Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

Voorstel 2
Pensioen voor u zolang u leeft en geen partnerpensioen
Voorstel 2

Pensioen voor u zolang u leeft

Pensioen voor u

€ 4.308,19 per jaar vanaf 01-01-2019, uit te keren zolang u
leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.

Toeslagverlening
Uitkeringstermijn
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Aanvraagformulier
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1
Voorstel 2

Pensioen voor u zolang u leeft
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Voorstel 3
Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw partner als u overlijdt
Voorstel 3

Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en pensioen voor uw
partner als u overlijdt

Pensioen voor u in de eerste 5
jaar
Pensioen voor u na 5 jaar

€ 4.691,17 per jaar vanaf 01-01-2019, uit te keren zolang u
leeft, maar uiterlijk tot 01-01-2024.
€ 3.518,38 per jaar vanaf 01-01-2024, uit te keren zolang u
leeft.
e
€ 2.651,30 per jaar. Dit pensioen gaat in op de 1 van de
maand volgend op uw overlijden en keert uit vanaf en zolang
mevrouw P de Partner leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Pensioen voor uw partner als u
overlijdt
Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

Voorstel 4
Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft en geen partnerpensioen
Voorstel 4

Hoog-laagpensioen voor u zolang u leeft

Pensioen voor u in de eerste 5
jaar
Pensioen voor u na 5 jaar

€ 5.336,00 per jaar vanaf 01-01-2019 tot uiterlijk
01-01-2024, uit te keren zolang u leeft.
€ 4.002,00 per jaar vanaf 01-01-2024, uit te keren zolang u
leeft.
Het pensioen is gelijkblijvend.
Per maand.
De maand van overlijden keren wij volledig uit.

Toeslagverlening
Uitkeringstermijn

3.

Gegevens van uw adviseur

U hoeft niets in te vullen als u geen adviseur heeft.
Naam adviseur
Adres
Postcode en plaats

4.

Uitbetalingsgegevens
Wilt u dat we de loonheffingskorting toepassen?

Standaard houden we geen rekening met de loonheffingskorting. Dit is een korting
op de belasting die u betaalt. Die korting wordt namelijk al verwerkt in uw AOW.
U mag dit veranderen. Bereken op de website van de SVB of dit gunstig is voor u:
www.svb.nl/int/nl/aow/wizard_loonheffing. Of vraag het uw adviseur. Zet een vinkje als u wilt
dat we wél rekening houden met de loonheffingskorting.

Aegon Levensverzekering N.V.
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Ja, de loonheffingskorting wél laten toepassen door Aegon.
Let op: laat u de loonheffingskorting dubbel toepassen? Dan betaalt u waarschijnlijk te
weinig belasting. Het verschil moet u later alsnog terugbetalen aan de Belastingdienst.

Aanvraagformulier
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1

Aanvullende persoonlijke gegevens
BurgerServicenummer
Gegevens voor uitbetaling
Om fouten te voorkomen, ontvangen wij graag een kopie van een recent rekeningafschrift.
De kopie mag niet ouder zijn dan twee maanden. Uw naam en rekeningnummer (IBAN) moeten
duidelijk leesbaar zijn. Uiteraard mag u de bedragen op de kopie onleesbaar maken.
Als u bankiert via internet kunt u een rekeningafschrift downloaden.
Naam rekeninghouder
Uitbetaling op een rekening in Nederland
Rekeningnummer (IBAN)

N L

Uitbetaling op een rekening in het buitenland
Rekeningnummer (IBAN)

BIC/SWIFT
Bank/Branche code bank
Naam bank
Plaats bank

5.

Verklaring en Ondertekening

5.1.

Ondertekening

Ondergetekenden gaan akkoord met de in de offerte gestelde voorwaarden en verklaren
bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en zich ervan bewust te zijn
dat verzwijging van gegevens of verstrekking van onjuiste of onvolledige opgave voor de
totstandkoming van de aangevraagde verzekering, de verzekering vernietigbaar maakt.

Plaats,

Datum,

Handtekening D Deelnemer

Plaats,

Datum,

Handtekening partner
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Akkoordverklaring
afstand partnerpensioen
Onbekend
Offertenummer 104669-1
Deze verklaring moet uw partner invullen als u het partnerpensioen of een deel daarvan wilt gebruiken
voor een hoger pensioen voor uzelf.
Daarna graag met een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner naar ons terugsturen.
U kunt documenten digitaal insturen. Dit kan via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen.
Wilt u het dossiernummer vermelden? Per post sturen kan natuurlijk ook. Ons adres is Aegon
Levensverzekering N.V., Antwoordnummer 1879, 2509 VE Den Haag. Een postzegel is niet nodig.
Ondergetekende,
Mevrouw P de Partner, geboren op 01-01-1953, partner van de heer D Deelnemer, geboren op 1 januari
1955, verklaart:
-

te voldoen aan de omschrijving van partner zoals opgenomen in de pensioenovereenkomst.

-

akkoord te gaan met (keuze aangeven)
het gebruiken van het partnerpensioen voor het verhogen van het pensioen van de heer D
Deelnemer. De aanspraak op het partnerpensioen vervalt daarmee.
het deels gebruiken van het partnerpensioen voor het verhogen van het pensioen van de heer
D Deelnemer met een bedrag van €____________. De aanspraak op dit partnerpensioen
vermindert daarmee.

Ik ben me ervan bewust dat ik door ondertekening van deze akkoordverklaring afstand doe van het
partnerpensioen of een deel daarvan. De aanspraak op het partnerpensioen vervalt of vermindert
daarmee.

Datum,
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handtekening mevrouw P de Partner

Voorwaarden
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1

Inhoud
1.
2.
3.
4.

Zo berekenen we uw pensioen
Belangrijke zaken om rekening mee te houden
Wat doen we met uw gegevens?
Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Voordat u begint

Ingewikkelde voorwaarden? Daar wordt u niet blij van. En wij eerlijk gezegd ook niet. Daarom hebben we
ons best gedaan om alles zo helder mogelijk te verwoorden. Zodat u precies weet wat u krijgt. En dat is
wel zo fijn. Zeker bij zoiets belangrijks als uw pensioen.
Wie bedoelen we met 'u'?
U zult in deze voorwaarden regelmatig de woorden 'u' en 'uw' tegenkomen. We bedoelen hiermee degene
die een pensioenkapitaal gebruikt voor een Aegon Uitkerend Garantiepensioen.
Deze begrippen hebben wat uitleg nodig
Er zijn twee begrippen waar we niet omheen kunnen. Die leggen we hier meteen even uit.
î

Ingangsdatum
Met 'ingangsdatum' bedoelen we de eerste dag van de maand waarin u voor het eerst pensioen
ontvangt van ons. Dit is de dag dat het Aegon Uitkerend Garantiepensioen officieel ingaat.
Let op: Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? En wilt u met dit geld een pensioen kopen bij
Aegon? Dan moet dit geld worden opgevraagd. In uw offerte leest u hier meer over. Er gaat soms
wat tijd overheen voordat we alles binnen hebben. Hierdoor kan de ingangsdatum afwijken van de
datum die u ziet in de offerte.

î

Sterftetafel
In de tekst ziet u het woord 'sterftetafel'. Een sterftetafel is een lijst met leeftijden. Met daaraan
gekoppeld de gemiddelde kans waarop mensen op die leeftijd komen te overlijden. Daarmee
berekenen we op welke leeftijd onze klanten gemiddeld komen te overlijden. We gebruiken hiervoor
een objectief vastgestelde tafel. En daarop doen we een aanpassing op basis van onze ervaringen en
de eigenschappen van onze pensioenklanten. We gebruiken deze gegevens voor onze berekeningen.
Het zegt dus niets over u persoonlijk.

We passen de voorwaarden aan als het nodig is
Deze voorwaarden zijn geschreven in maart 2019. Veranderen daarna de regels van de overheid? Of
kunnen we ons product in uw voordeel verbeteren? Dan passen we de voorwaarden aan en krijgt u
bericht van ons.
We staan voor u klaar!
Heeft u na het lezen van deze voorwaarden vragen? Of vindt u dat onze uitleg beter kan? Kijk dan op
www.aegon.nl/klantenservice-pensioen. Daar ziet u hoe u ons bereikt op een manier die bij u past. We
helpen u graag!

1.

Zo berekenen we uw pensioen
Hoe berekent Aegon mijn pensioen in het eerste jaar?
Voor de berekening van uw pensioen gebruiken we:
î
de hoogte van uw pensioenkapitaal
î
de sterftetafel en uw leeftijd
î
de marktrente op de ingangsdatum
î
de kosten die we in rekening brengen

Aegon Levensverzekering N.V.
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Staat de hoogte van mijn pensioen vast?
Ja. U weet op de ingangsdatum precies hoe hoog het brutobedrag is dat u de rest van uw leven
krijgt. Heeft u gekozen voor een hoog-laagpensioen? Dan verandert dit bedrag één keer. U krijgt
in dat geval de eerste periode een hoger pensioen. En de jaren daarna een lager pensioen. U vindt
deze bedragen in de offerte. Net als de datum waarop de hoogte van uw pensioen verandert.

Voorwaarden
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1
Ik heb ook een partnerpensioen geregeld. Hoe werkt dat?
We halen het bedrag dat nodig is voor het partnerpensioen af van uw pensioenkapitaal. Dat doen
we op de ingangsdatum van uw pensioen. Met dat bedrag verzekeren we een pensioen voor uw
partner. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen van ons. De hoogte
hiervan staat vast, net als bij uw eigen pensioen. Het partnerpensioen begint op de eerste dag
van de maand na uw overlijden. En het loopt door tot het eind van de maand waarin uw partner
overlijdt.
U krijgt geen rekening voor de kosten
Alle soorten kosten die u hier ziet, verrekenen we in uw pensioen. Daardoor hoeven we deze
kosten niet apart bij u in rekening te brengen. In de bedragen die u in de offerte ziet, zijn deze
kosten al verwerkt.
Dit zijn de kosten bij de start van uw pensioen
U heeft een pensioenkapitaal opgebouwd. Voordat u met pensioen gaat, houden we eenmalig
kosten in op dit kapitaal. U ziet ze hieronder. Het bedrag dat overblijft is voor uw pensioen.
î

Instapkosten
De instapkosten zijn eenmalig € 2500,-. Met dit bedrag maken we uw pensioen in orde. Denk
bijvoorbeeld aan het invoeren van uw pensioen in onze administratie en de systemen die
daarvoor nodig zijn.

î

Administratiekosten
We berekenen de administratiekosten als volgt. We nemen het aantal jaar dat u en uw
eventuele partner naar verwachting pensioen krijgen van ons. Dat vermenigvuldigen we met
€ 38,-. We houden daarbij rekening met de inflatie en de marktrente. Het totaalbedrag halen
we in één keer af van uw pensioenkapitaal. Dat doen we voordat uw pensioen ingaat, net zoals
bij de andere kosten.
Met dit bedrag zorgen we voor een zorgvuldige administratie en uitbetaling van uw pensioen.
Dat betekent dat financieel alles klopt en uw pensioen elke maand netjes op uw rekening staat.

î

Garantieopslag
De garantieopslag is 3,8 procent van uw pensioenkapitaal. We gaan ervan uit dat u
nog lang iedere maand pensioen van ons krijgt. In die tijd kan er heel wat gebeuren in de
financiële wereld, kijk maar naar de afgelopen tien tot twintig jaar. Met deze garantieopslag
zorgen we ervoor dat u de zekerheid heeft dat uw pensioen gewoon doorloopt en altijd
hetzelfde blijft.

î

Risico-opslag
De risico-opslag is 0,70 procent van uw pensioenkapitaal. We brengen deze opslag in
rekening omdat we een renterisico lopen. Dat zit zo: we maken een offerte voor u op basis
van de rente die op dat moment geldt. U heeft daarna vier weken de tijd om uw handtekening
te zetten. In die periode kan de rente dalen. Dat zou het voor ons duurder maken om het
pensioen in uw offerte aan u uit te keren. Door deze risico-opslag krijgt u dit bedrag tóch van
ons.

Dit zijn de kosten tijdens uw pensioen
Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen kent geen kosten tijdens uw pensioen.
Belangrijk om te weten
Heeft u een pensioenkapitaal van zo'n € 35.000,- of minder? Dan kan het gebeuren dat
bovenstaande kosten meer dan 15 procent van het totaal zijn. En dat willen we niet. Daarom
verlagen we de kosten in dat geval tot 15 procent.

2.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden

Aegon Levensverzekering N.V.
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Welke regels gelden er voor mijn pensioen?
U mag uw pensioen niet afkopen, verkopen, prijsgeven of formeel of feitelijk voorwerp van
zekerheid maken. Prijsgeven betekent dat u zegt dat u het pensioen niet wilt hebben. Formeel
of feitelijk voorwerp van zekerheid maken betekent dat u uw pensioen verpandt. Daarnaast

Voorwaarden
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1
mogen we uw pensioen alleen aan u, uw partner of uw ex-partner uitbetalen. En dus niet aan
iemand anders. Verder gelden de Nederlandse wetten en regels voor het Aegon Uitkerend
Garantiepensioen. We keren uw pensioen alleen uit in euro's.
Kan ik mijn keuzes na de ingangsdatum nog wijzigen?
Nee, dat kan niet. Uw keuze is definitief.
Waar moet ik verder rekening mee houden?
We houden elke maand loonheffing in op uw pensioen. En ook inkomensafhankelijke premie voor
de zorgverzekering. U ontvangt het bedrag dat overblijft. Verder ontvangt u van ons alle informatie
waarop u volgens de overheid recht heeft. Deze informatie bestaat in ieder geval uit:
î
Een jaaroverzicht dat u nodig heeft voor uw belastingaangifte
î
Een overzicht van het pensioen dat u ontvangt
Ik woon in het buitenland. Wat betekent dat voor mijn pensioen?
U kunt uw pensioen ontvangen op een buitenlands rekeningnummer. Eventuele kosten hiervoor
kunnen we verrekenen met uw pensioen. Gelden er economische sancties voor het land waar
u woont? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen. Kijk voor de meest recente lijst van
landen waarvoor economische sancties gelden op de website van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Neem contact op met ons als uw land hiertussen staat.
Welke wijzigingen moet ik doorgeven?
Geef de volgende wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door:
î
Als u bent verhuisd
î
Als u bent gescheiden, als uw geregistreerd partnerschap is ontbonden of als u niet meer
samenwoont
î
Als u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres heeft
î
Als u een nieuw bankrekeningnummer heeft
Hoe geef ik wijzigingen door?
Kijk op www.aegon.nl/klantenservice-pensioen. Hier ziet u hoe u ons bereikt op een manier die bij
u past. U kunt uw wijzigingen ook per post doorgeven. Ons adres is Aegon Levensverzekering N.V.,
Antwoordnummer 1879, 2509 VE Den Haag. Een postzegel is niet nodig.

3.

Wat doen we met uw gegevens?
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
We vragen om uw persoonlijke gegevens als u een product bij ons koopt. Ook als dit een
pensioen is. Binnen de Aegon-groep is Aegon Nederland N.V. verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens voor de dochterbedrijven. Aegon Nederland N.V. is gevestigd aan het
Aegonplein 50, 2591 TV in Den Haag. We delen uw gegevens alleen met anderen als dat moet
volgens de wetgeving.
Waarvoor gebruikt Aegon mijn gegevens?
î
Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
î
Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten
î
Voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking
î
Voor statistische analyses
î
En om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Bij het verwerken van uw gegevens houden we ons aan de gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U kunt deze gedragscode nalezen op
www.verzekeraars.nl. Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam Aegon kunnen uw
gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden. We kunnen telefoongesprekken opnemen.

Aegon Levensverzekering N.V.
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Wat kan ik doen als ik geen informatie wil ontvangen over andere producten van Aegon?
U kunt uw communicatievoorkeuren aanpassen in Mijn Aegon. Heeft u geen Mijn Aegon? Kijk dan
op www.aegon.nl/klantenservice-pensioen. Daar ziet u hoe u ons bereikt op een manier die bij u
past.

Voorwaarden
Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Offertenummer 104669-1
Waar vind ik meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de bescherming van uw privacy op www.aegon.nl/overaegon/
privacy.

4.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

We stellen onze financiële producten met zorg samen. Ook uw pensioen. Heeft u toch een klacht?
Dan horen we dat graag van u. Voor het behandelen van uw klacht hebben we de volgende
informatie nodig:
î
Uw naam, adres en telefoonnummer
î
Uw polisnummer of relatienummer
î
Een beschrijving van uw klacht
î
Eventuele bijlagen die uw klacht onderbouwen.
Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt uw klacht op drie manieren doorgeven:
1. U stuurt een brief naar Aegon:
Postbus 23020
8900 MZ Leeuwarden
2. U belt naar 088 344 12 34
3. U dient uw klacht online in via www.aegon.nl/klantenservice.
Mijn klacht is behandeld, maar ik ben niet tevreden. Wat kan ik doen?
Neem binnen drie maanden nadat we uw klacht hebben behandeld contact op met het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat kan op drie manieren:
1. U stuurt een brief naar het Kifid:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
2. U belt naar 070 333 89 99
3. U dient uw klacht online in via www.kifid.nl.

Aegon Levensverzekering N.V. (Postbus 16150, 2500 BD Den Haag, KvK 27095315) is ingeschreven in het register van
de AFM en DNB.
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