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Onderwerp: Polis voor uw Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Geachte heer Deelnemer,
Hartelijk dank voor uw aanvraag voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Binnenkort
ontvangt u de eerste betaling. Bij deze brief ontvangt u uw polis.
U ontvangt rond 25 februari 2019 uw eerste pensioenuitkering
Op uw polis staat de ingangsdatum van uw pensioen. De polis is uw bewijs dat u bij ons een Aegon
Uitkerend Beleggingspensioen heeft gesloten. Uw eerste pensioenuitkering ontvangt u rond 25
februari 2019.
Wij houden op uw pensioen belasting in
Op uw polis staat welk bedrag u bruto per maand ontvangt. Op uw pensioen houden wij nog wel
belasting in. Op uw bankafschrift vindt u terug wat wij precies inhouden. Het pensioen op uw polis
geldt tot 1 januari 2020. Want bij een pensioen op basis van beleggingen bepalen we elk jaar
opnieuw hoeveel pensioen u in dat jaar ontvangt. In de voorwaarden die u kreeg bij uw offerte leest
u hoe dat precies gaat.
Wat kunt u van ons verwachten?
Jaarlijks ontvangt u van ons twee brieven over uw Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. U krijgt:
- In januari een opgave over hoe hoog uw pensioen in dat jaar wordt.
- In maart een fiscaal jaaroverzicht. Op dit overzicht staan de uitkeringsgegevens
van het jaar daarvoor. U heeft deze gegevens nodig voor uw belastingaangifte.
In Mijn Aegon vindt u alles over uw pensioen
Mijn Aegon is uw persoonlijke internetpagina. Hier vindt u al uw producten bij Aegon handig op een
rij. Dus ook uw Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. U ziet hoeveel pensioen u elke maand krijgt.
Hoeveel partnerpensioen u misschien heeft geregeld. En u vindt er elke dag de nieuwste
koersinformatie over uw beleggingen. Op zoek naar de twee overzichten hierboven? Ook die zetten
we elk jaar voor u klaar in Mijn Aegon.
Benieuwd? Neem meteen een kijkje
U bezoekt Mijn Aegon via onze website. Ga hiervoor naar www.aegon.nl/mijnaegon. Nog geen
account? Maak er eenvoudig eentje aan via www.aegon.nl/account-aanmaken.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met uw adviseur. Of kijk op www.aegon.nl/klantenservice-pensioen. U vindt
daar het antwoord op de meestgestelde vragen. En u ziet hoe u ons bereikt op een manier die bij u
past. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 088 344 12 34 van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 18.00 uur. We helpen u graag.
Met vriendelijke groet,

Wim Hekstra
Directeur Aegon Levensverzekering

Bijlagen: - Polis Uitkerend Beleggingspensioen

Polis
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Polisnummer 123456789
Op deze polis ziet u welk pensioen u ontvangt op basis van de pensioenregeling van uw werkgever(s).
Voor wie is deze polis bedoeld?
Uw naam

De heer D. Deelnemer

Geboortedatum

1 januari 1955

Uw partner

Mevrouw P. de Partner

Geboortedatum partner

1 januari 1953

De gegevens van uw pensioenverzekering
Polisnummer

123456789

Pensioenkapitaal

€ 125.000,00

Ingangsdatum

1 februari 2019

Pensioen voor u zolang u leeft

€ 650,00 bruto per maand tot 1 januari 2020
Op 1 januari van elk kalenderjaar berekenen we opnieuw hoeveel
pensioen u dat jaar ontvangt. U krijgt dit pensioen zolang u leeft.

Pensioen voor uw partner als u
overlijdt

€ 455,00 bruto per maand
Als u overlijdt vóór 1 januari 2020
Overlijdt u ná 31 december 2019? Dan ontvangt mevrouw P. de
Partner in het jaar van uw overlijden ongeveer 70% van uw
pensioen.
In de jaren daarna berekenen we op 1 januari van elk kalenderjaar
opnieuw hoe hoog het partnerpensioen voor mevrouw P. de
Partner is.
Dit partnerpensioen keert uit zolang mevrouw P. de Partner leeft.

De gegevens van uw pensioenuitkering
Uitkeringstermijn

Per maand
De pensioenuitkering wordt gedaan aan het eind van de maand.
U krijgt het pensioen van de maand waarin u overlijdt nog
helemaal uitgekeerd.

Rekeningnummer

U ontvangt uw pensioen op IBAN NL01 BANK 0123 45678 90 op
naam van D. Deelnemer.
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Polis
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Polisnummer 123456789
Op uw pensioenuitkering houden wij belasting in
Netto bedrag op uw
bankrekening

Over uw uitkering betaalt u belasting. Wij zijn verplicht op uw
uitkering loonheffing in te houden. Ook houden wij op de uitkering
een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering in. De
hoogte van uw netto uitkering en de inhoudingen ziet u terug op
uw bankoverzicht.

Opgave aan de Belastingdienst

Wij sturen de Belastingdienst een opgave. Hierin vermelden wij het
bedrag van de uitkering, de ingehouden loonheffing en de
bijdragen zorgverzekering. U krijgt in de periode tussen 15 januari
en 15 maart van ons éénmalig zo’n opgave. Deze opgave heeft u
nodig voor uw belastingaangifte.

De kosten van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen rekenen we kosten. Dit zijn de kosten die Aegon
maakt om uw pensioen te administreren, te beleggen en uit te keren. Deze kosten zijn al verwerkt in
uw pensioen.
Lees de voorwaarden van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen voor een volledig overzicht van
de kosten.
De gegevens van uw verzekeraar
Verzekeraar

Aegon Levensverzekering N.V.
Aegon Levensverzekering N.V. is onderdeel van Aegon Nederland
N.V. KvK 27095315. Aegon Levensverzekering heeft een vergunning
van de Autoriteit Financiële Markten. Het vergunningnummer is
12000397. Aegon Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd in
Den Haag.

Adres

Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag

Voorwaarden

Op deze verzekering zijn de Voorwaarden van het Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen van toepassing. Lees deze voorwaarden goed.
Hierin staat waar u recht op heeft.
Er is een partnerpensioen op basis van beleggingen.
Artikel 1.3. Onderdeel C is op uw pensioen van toepassing.

Ondertekening

Den Haag, 30 januari 2019

Wim Hekstra
Directeur Aegon Levensverzekering N.V
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