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Uw pensioen begint

Geachte heer Voorbeeld,

BE

Dank dat u bij ons uw pensioen heeft geregeld. Wij zijn blij dat u onze klant bent. Bij deze brief ontvangt
u uw polis.
De polis is uw bewijs dat u bij ons een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heeft gesloten
Op uw polis staat het bedrag van uw pensioen en de ingangsdatum van uw pensioen. U krijgt uw
pensioen aan het einde van elke maand.
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Op uw pensioen houden wij belasting in
Hoeveel belasting wij inhouden, vindt u terug op uw bankafschrift. Daar staat de hoogte van uw brutouitkering en de bedragen die wij inhouden. Natuurlijk krijgt u ieder jaar een pensioenoverzicht en
een jaaroverzicht voor de Belastingdienst van ons. Ook daarop ziet u hoeveel belasting wij hebben
ingehouden.
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Mijn Aegon: de ideale plek om uw pensioen te beheren
Wilt u altijd inzicht in uw pensioengegevens? Of wilt u weten hoeveel pensioen u netto ontvangt? In
Mijn Aegon kunt u dit bekijken. U kunt ook de hoogte van andere pensioenen toevoegen. Zo heeft u op
één plek het complete overzicht. Nog geen toegang? Ga dan naar www.aegon.nl/aanvragen. U kunt uw
pensioen ook terugvinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Heeft u nog vragen?
Kijk dan 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.
Met vriendelijke groet,

Allegra van Hövell-Patrizi
Directeur Aegon Levensverzekering N.V.
Bijlage:
Polis Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Aegon Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register van de AFM en DNB
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Polis
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Polisnummer 45543T0000

Voor wie is deze polis?
Voor u
Geboren op
Partner

De heer P.R. Voorbeeld
01-01-1956
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen.

De gegevens van uw pensioen
45543T0000
Defensief
Dit beleggingsprofiel is uw profiel op de ingangsdatum van uw
pensioen. We vragen u daarna regelmatig uw profiel opnieuw vast te
stellen. En dat mag u natuurlijk ook doen als u het zélf nodig vindt. U
vindt uw profiel en de bijbehorende vaste daling altijd terug op de brief
die u elk jaar in januari ontvangt.
Bij dit beleggingsprofiel rekenen we met een vaste daling van
maximaal 1,00 procent per jaar. Dit kalenderjaar is de vaste daling bij
dit profiel 1,00 procent.
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Ingangsdatum
Uitkeringstermijn

Verandert uw beleggingsprofiel? Dan gebruiken we de vaste daling die
hoort bij uw nieuwe profiel:
î
Zeer defensief beleggingsprofiel: de vaste daling is 0,00 procent
per jaar (er is dus geen vaste daling)
î
Defensief beleggingsprofiel: de vaste daling is maximaal
1,00 procent per jaar
î
Neutraal beleggingsprofiel: de vaste daling is maximaal
1,50 procent per jaar
î
Offensief beleggingsprofiel: de vaste daling is maximaal
2,00 procent per jaar
01-07-2021
Per maand
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Vaste daling
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Polisnummer
Beleggingsprofiel

Het pensioenkapitaal dat gebruikt is voor uw pensioen
€ 120.000,00

Pensioenkapitaal

Pensioen voor u
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€ 625,00

bruto per maand vanaf 1 juli 2021 tot het einde van het jaar. Dit
bedrag verandert voor het eerst op 1 januari 2022. En daarna elk jaar
opnieuw op 1 januari.
U ontvangt pensioen zolang u leeft. Over de maand waarin u overlijdt,
keren we uw volledige maandelijkse pensioen uit.

De kosten van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Kosten

We rekenen kosten voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Drie
dingen zijn daarbij heel belangrijk:
î
U hoeft niets bij te betalen. Want alle kosten verrekenen we in uw
beleggingen. Bijvoorbeeld via het rendement op de beleggingen of
door beleggingen te verkopen.
î
De kosten wijzigen niet tijdens uw pensioen. Behalve de
administratiekosten, op de manier zoals hieronder beschreven. En
er komen ook geen nieuwe kosten bij.
î
Alle kosten, inclusief de stijging van de administratiekosten, zijn al
verwerkt in de pensioenbedragen die u ziet.
Hieronder ziet u hoe hoog de kosten zijn. Benieuwd waarom we
deze kosten in rekening brengen? U leest het in hoofdstuk 1 van de
voorwaarden.
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Polis
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen
Polisnummer 45543T0000

Dit zijn de kosten bij de start van uw pensioen
î

Instapkosten Aegon Levensverzekering N.V.
Eenmalig € 990,00.

î

Instapkosten fondsbeheerder
Eenmalig 0,20 procent van uw pensioenkapitaal.

Dit zijn de kosten tijdens uw pensioen
Administratiekosten
In 2021 zijn deze kosten € 7,10 per maand. Dit bedrag stijgt elk
jaar met 2,0 procent.

î

Kosten voor het beheer van de beleggingen
Jaarlijks 0,455 procent van de waarde van uw beleggingen

î

Uitstapkosten fondsbeheerder
0,20 procent van de waarde van de beleggingen die we verkopen.

Gegevens van uw verzekeraar

Aegon Levensverzekering N.V.
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Verzekeraar
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î

Aegon Levensverzekering N.V., KvK 27095315, is onderdeel van
Aegon Nederland N.V. en is statutair gevestigd in Den Haag. Aegon
Levensverzekering N.V. heeft een vergunning van de Autoriteit
Financiële Markten. Het vergunningsnummer is 12000397.
Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag
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Adres

Op deze verzekering zijn de Voorwaarden Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen van toepassing.

Ondertekening

Den Haag, 12-07-2021
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Voorwaarden

Aegon Levensverzekering N.V.

Allegra van Hövell-Patrizi
Directeur Aegon Levensverzekering N.V.
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