gon Netto Pen

Wijziging keuze
binnen Aegon
Netto Pensioen
Geef hieronder aan wat uw nieuwe keuze is geworden:
Ik wil de volledige ruimte gebruiken voor het verzekeren van een nabestaandenpensioen voor mijn partner
(en kinderen) én de opbouw van aanvullend pensioen
Ik wil de volledige ruimte alleen gebruiken voor het opbouwen van aanvullend pensioen; mijn partner en/of
kinderen ontvangen dan geen uitkering als ik overlijd voor mijn pensioendatum
Ik wil de helft van mijn ruimte inleggen voor het verzekeren van een nabestaandenpensioen voor mijn
partner (en kinderen) én de opbouw van aanvullend pensioen
Ik wil de helft van mijn ruimte inleggen voor het opbouwen van aanvullend pensioen; mijn partner en/of
kinderen ontvangen dan geen uitkering als ik overlijd voor mijn pensioendatum
Ik wil alleen nabestaandenpensioen
verzekeren Ik wil niet deelnemen aan
Aegon Netto Pensioen
Wilt u eerst weten wat de gevolgen zijn van uw nieuwe keuze? Wij maken graag een offerte voor u.
Vanzelfsprekend kunnen wij u ook helpen met al uw andere vragen. Wij zijn op werkdagen te bereiken op het
volgende nummer: (070) 344 43 52.
Let op: voor de wijziging van uw keuze brengen wij kosten in rekening. Deze kunt u vinden op de
menukaart onder ‘Incidentele kosten’. Voor 2018 bedragen deze € 79,60

Ondertekening
E-mailadres

Handtekening
Datum

Handtekening partner
Datum
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Als u deze offerte heeft ondertekend, kunt u deze mailen of opsturen naar uw afdeling Personeelszaken.

Aegon Netto Pensioen

Productinformatie

Nabestaandenpensioen en
pensioenopbouw voor uw volledige
salaris goed geregeld
U bepaalt altijd zelf wat u doet met Aegon Netto Pensioen
• U bepaalt zelf of u mee wilt doen. Als u meedoet heeft u de keuze voor:
- verzekering van nabestaandenpensioen
- verzekering van beleggingspensioen
- beide
• U kunt de keuze altijd wijzigen of stoppen met Aegon Netto Pensioen per de 1e van de volgende maand

Hoe werkt het?
•
•

•
•

•

Aegon Netto Pensioen geldt voor het salarisdeel boven € 105.075,00 Dit grensbedrag geldt voor
2018 en zal jaarlijks worden aangepast
Er geldt een leeftijdsafhankelijk fiscaal maximum voor de premie die besteed mag worden aan het Aegon
Netto Pensioen. U heeft de keuze om 100% of 50% van de fiscaal maximaal toegestane premie te
besteden
De premie kan worden gebruikt voor nabestaandenpensioen en/of beleggingspensioen
Bij keuze voor nabestaandenpensioen en beleggingspensioen houden we eerst de premie voor
nabestaandenpensioen in, de resterende premie wordt belegd. Het fiscaal maximale
nabestaandenpensioen dat verzekerd kan worden, is afhankelijk van uw salaris en diensttijd (zie
www.aegonpersoonlijkpensioen.nl)
U heeft altijd inzicht in uw Aegon Netto Pensioen via MijnAegon

Wat krijgt u bij Aegon Netto Pensioen?
Bij keuze voor nabestaandenpensioen:
• Maandelijkse netto uitkering aan nabestaanden wanneer u overlijdt voor uw pensioendatum
• De verzekering van een nabestaandenpensioen op basis van uw laatst verdiende salaris
• Als het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd, stijgt de uitkering elk jaar met 2%
• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor het nabestaandenpensioen
Bij keuze voor beleggingspensioen:
• U kunt kiezen voor Life Cycle Beleggen en Vrij Beleggen. Het beleggingsrisico is voor eigen rekening
• Op de pensioendatum, bij leven, gebruikt u het saldo op de beleggingsrekening voor de aankoop van een netto
pensioen
• Er wordt geen belasting ingehouden op de uitkeringen
• Hoeveel pensioen aangekocht kan worden, is onder andere afhankelijk van de waarde van de
beleggingen, de rentestand op het moment van aankoop en de dan geldende tarieven
• Er kan alleen ouderdomspensioen of ouderdomspensioen én nabestaandenpensioen worden aangekocht
• U bent vrij bij welke pensioenverzekeraar u dit aankoopt

Fiscale aspecten
•
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•

Fiscaal voordeel: de waarde in Aegon Netto Pensioen valt onder box 3 vermogen,
maar is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing van 1,2% per jaar
Op grond van de fiscale regels geldt een maximum voor de hoogte van het pensioen. De
pensioenuitkering mag niet hoger zijn dan een maximaal fiscaal toegestane pensioenuitkering
(geïndexeerd middelloon). Indien uw pensioenuitkering hoger is, wordt het meerdere niet aan u
uitgekeerd. De hoogte van het pensioen wordt op specifieke momenten (o.a. ingang pensioen, scheiding)
fiscaal getoetst door Aegon

Duidelijk over kosten
•
•

•
•
•
•

U betaalt de pensioenpremie en een vast bedrag van € 60,- euro per jaar aan uitvoeringskosten. Dit
bedrag geldt voor 2018 en kan jaarlijks aangepast worden
Bij sommige gebeurtenissen kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht (o.a. bij scheiding,
waardeoverdracht, fiscale toets). Zie hiervoor de uitvoeringsovereenkomst die u vindt via de link “netto
pensioen” op www.aegonpersoonlijkpensioen.nl
De premies en de kosten worden ingehouden op uw netto loon, uw werkgever regelt de betaling aan Aegon
De premie voor de verzekeringen stijgt naarmate u ouder wordt
De jaarlijkse uitvoeringskosten kunnen wijzigen
Bij een lage inleg of premie per jaar kunnen de uitvoeringskosten in verhouding hoog uitvallen, zelfs
hoger dan 10% van de premie. Mogelijk kan Aegon u dan een passend alternatief bieden

Beëindigen van Aegon Netto Pensioen
•
•
•
•

U kunt zelf altijd uw deelname aan Aegon Netto Pensioen beëindigen. Binnen een maand na de opzegging
wordt de regeling beëindigd
De werkgever mag Aegon Netto Pensioen met ons altijd opzeggen met een maand opzegtermijn. Het
nabestaandenpensioen vervalt dan en u kunt niet meer inleggen in een beleggingspensioen
Als de regeling wordt beëindigd, blijven de beleggingen staan. U kunt de waarde hiervan niet opnemen.
Waardeoverdracht is hierbij mogelijk
Bij uitdiensttreding vervalt de risicodekking
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Wij behouden ons het recht voor het product Aegon Netto Pensioen aan te passen als dat nodig is om te voldoen
aan wet- en regelgeving.

Aegon Levensverzekering
N.V.
Aegonplein 50
2500 TV Den Haag
www.aegon.nl

Aegon Levensverzekering N.V. is onderdeel van Aegon Nederland N.V.
Beide zijn geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Aegon is een
handelsnaam van Aegon Levensverzekering N.V. te Den Haag, KvK
27095315

