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Uw pensioen in 2019

Geachte heer Deelnemer,
U heeft bij ons een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Ieder jaar berekenen we dit pensioen opnieuw.
In deze brief leest u hoe hoog uw pensioen is in 2019.
U ontvangt dit jaar € 400,00 per maand
Op 1 januari van elk jaar berekenen we hoeveel pensioen u dat jaar gaat krijgen. Ook nu hebben
we dat weer gedaan. We kijken daarbij naar de marktrente, de waarde van uw beleggingen en de
levensverwachting. In 2019 ontvangt u € 400,00 bruto per maand.
Uw pensioen is gedaald
U krijgt dit jaar een lager pensioen. Dat is natuurlijk geen leuke verrassing zo aan het begin van het jaar.
Wat er volgend jaar gebeurt? Dat weten we nog niet. Uw pensioen kan stijgen of juist verder dalen. Meer
weten over de manier waarop we uw pensioen berekenen? Kijk op www.aegon.nl/herrekenen-ubp.
U ziet op uw rekening hoeveel u netto krijgt
Het bedrag hierboven is bruto. Wat dit netto voor u betekent? Dat ziet u eind deze maand op uw
rekening. Het exacte bedrag hangt namelijk af van de inhoudingen die de Belastingdienst jaarlijks
vaststelt.
Bekijk ook de twee overzichten bij deze brief
Bij deze brief vindt u twee overzichten. Het eerste is het uniform pensioenoverzicht (UPO). U ziet hierop
de belangrijkste gegevens van uw pensioen. Alle pensioenuitvoerders versturen hetzelfde type overzicht.
Zo kunt u ze makkelijk met elkaar vergelijken. Daarnaast sturen we een waarde- en kostenoverzicht
mee. Dit overzicht laat zien welke kosten we verwerken in uw pensioen. En hoe de waarde van uw
beleggingen zich heeft ontwikkeld.
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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:
- Waarde- en kostenoverzicht van uw pensioen
- Uniform pensioenoverzicht (UPO)
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Waarde- en kostenoverzicht 31-12-2018
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
DossierNr PCMP1234567 / Polisnummer 1234598760

Uw gegevens
Naam
Geboortedatum

De heer D. Deelnemer
01-01-1952

Uw Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Uw
î
î
î

pensioen wordt belegd. Daarom treft u in dit overzicht informatie aan over:
het ingelegde pensioenkapitaal
de kosten
en de waarde van uw beleggingen

Hoe heeft de waarde van uw pensioenkapitaal zich ontwikkeld?

Hoeveel kosten hebben we in 2018 in rekening gebracht? Wat is in 2018 het resultaat van uw
beleggingen? En wat was op 31 december 2018 de waarde van uw beleggingen? Dat ziet u in deze tabel.
Uw pensioenkapitaal op 1 oktober 2018

€

100.000,00

-

€

1.317,86

Totale rendement

+

€

-6.008,63

Uw pensioenuitkering in 2018 was

-

€

6.500,00

€

86.173,51

Hier gaan kosten vanaf:
î
Instapkosten

€

850,00

î

Aan- en verkoopkosten beleggingen

€

170,00

î

Administratiekosten

€

79,56

î

Kosten voor het beheer van de beleggingen

€

218,30

Totale kosten
U maakt rendement:
î
Leventoeslag*

€

767,94

î

€

-6.776,57

Het resultaat van uw beleggingen

Saldo per 31 december 2018
*

Komt u te overlijden? Dan houden we uw pensioenkapitaal. Daarom krijgt u ieder jaar op
31 december een bedrag als vergoeding. Dit noemen we de 'leventoeslag'. We voegen deze
toeslag toe aan uw pensioenkapitaal.

Vanaf 1 januari 2019 krijgt u € 400,00 pensioen
U krijgt dit pensioen elke maand. Wij betalen rond de 23 van de maand. Wij houden belasting in.
U ontvangt dus een lager bedrag op uw bankrekening.
e
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Uniform Pensioenoverzicht 2019

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
DossierNr PCMP1234567 / Polisnummer 1234598760

Uw pensioenoverzicht per 31 december 2018
Uw gegevens
Naam
Geboortedatum

Uw partner

Naam en voorletters
Geboortedatum

Uw pensioengegevens

Polisnummer
Aegon Levensverzekering N.V.
Pensioenovereenkomst

De heer D. Deelnemer
01-01-1952

Mevrouw P. Partner
01-01-1957

1234598760
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Welk pensioen krijgt u?
Hoeveel pensioen krijgt u?

U kreeg vanaf januari 2018 tot en met december 2018 per maand

€

450,00

U krijgt vanaf januari 2019 per maand

€

400,00

€

280,00

Deze bedragen zijn bruto. U ontvangt uw pensioen per maand.
Uw pensioen verandert elk jaar op 1 januari.

Wat krijgt uw partner als u overlijdt?
Uw partner ontvangt op maandbasis een variabel pensioen
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft

Ieder jaar berekenen we opnieuw het pensioen voor uw partner als u
overlijdt.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast

U belegt met uw pensioen. Daarom is de hoogte van uw pensioen elk jaar anders. Uw pensioen
is niet alleen afhankelijk van het rendement op uw pensioenkapitaal. Een hogere of lagere rente
en de ontwikkeling van onze levensverwachting spelen ook een grote rol. Elk jaar berekenen we
opnieuw hoe hoog uw pensioen voor dat jaar is. U heeft geen zekerheid over uw pensioen.

Meer weten?
Op www.aegon.nl/upo kunt u terecht voor meer informatie.
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