
> Aegon Anw-hiaatpensioen voor deelnemers in het DB Abonnement 

Extra inkomen voor 
uw nabestaanden



Het Aegon Anw-hiaatpensioen
Wat als mijn partner (waarschijnlijk) wél een 
wettelijke Anw-uitkering ontvangt?
Iedereen kan zich voor het Anw-hiaatpensioen verzekeren. Zelfs als uw partner na uw 

overlijden voor een wettelijk Anw-uitkering van de overheid in aanmerking komt. 

In dat geval ontvangt uw partner dus

• een partnerpensioen 

• een Anw-uitkering van de overheid én een Anw-hiaatpensioen

Waar en wanneer kan ik de verzekering afsluiten?
Kiest u voor het Anw-hiaatpensioen? Dan moet u dat schriftelijk aan uw werkgever 

doorgeven. Er zijn twee moeten waarop u deze verzekering kunt afsluiten:

• binnen 3 maanden nadat u deelnemer aan de pensioenregeling bent geworden én

• binnen 3 maanden dat u een partner of een kind heeft gekregen.

De wettelijke uitkering
Om voor de wettelijk Anw-uitkering van de overheid in aanmerking te komen, mag uw 

partner in ieder geval nog géén AOW ontvangen. 

Daarnaast moet uw partner aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

• een kind verzorgen dat jonger dan 18 jaar is;

• voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

Het Aegon ANW-Hiaatpensioen
De voorwaarden zijn dus best streng. Hierdoor is de kans groot dat uw partner niet voor 

een Anw-uitkering in aanmerking komt. Daarom bieden wij het Anw-hiaatpensioen aan. 

Het Anw-hiaatpensioen is eigenlijk een soort verzekering die u bij ons kunt afsluiten.

Als u deze verzekering afsluit, is er na uw overlijden een extra partnerpensioen voor uw 

partner. Dus bovenop het ‘gewone’ verzekerde partnerpensioen.

Waar kan mijn partner op rekenen
Heeft u het Anw-hiaatpensioen gesloten? Dan ontvangt uw partner na uw overlijden een 

Anw-hiaatpensioen. Dit pensioen is gelijk aan de Anw-uitkering van de overheid per 

1 januari van het jaar van uw overlijden. Uw partner ontvangt dit pensioen tot hij/zij de 

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar uiterlijk tot zijn/haar 68ste

Let op:
Wij keren het Anw-hiaatpensioen alleen uit als u overlijdt terwijl u nog bij uw 

huidige werkgever in dienst bent. En u zich voor verzekering heeft aangemeld.
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Wie betaalt de premie?
Het Anw-hiaatpensioen is een vrijwillige verzekering. U betaalt zelf de premie hiervoor.

Uw werkgever verrekent de premie met uw bruto salaris. Dus u heeft belastingvoordeel.

‘Hoe ouder u bent, des te  
meer premie u betaalt’

Hoe hoog is de premie?
De premie is afhankelijk van uw leeftijd en de marktomstandigheden op het moment van 

verzekeren. De premie wordt elk jaar opnieuw berekend. In bijna alle gevallen geldt: hoe 

ouder u bent, des te meer premie u betaalt. In de tabel hiernaast ziet u een indicatie van 

de premie per maand.

Indicatie premie Aegon DB Abonnement
Leeftijd 

verzekerde
Premie 

per maand
Leeftijd 

verzekerde
Premie 

per maand

18 € 6,00 43 € 24,00 

19  € 7,00 44  € 26,00 

20  € 8,00 45  € 28,00 

21  € 8,00 46  € 31,00 

22  € 8,00 47  € 35,00 

23  € 9,00 48  € 37,00 

24  € 9,00 49  € 40,00 

25  € 9,00 50  € 43,00 

26  € 9,00 51  € 46,00 

27  € 9,00 52  € 50,00 

28  € 10,00 53  € 53,00 

29  € 11,00 54  € 55,00 

30  € 11,00 55  € 59,00 

31  € 11,00 56  € 61,00 

32  € 11,00 57  € 63,00 

33  € 12,00 58  € 65,00 

34  € 13,00 59  € 66,00 

35  € 14,00 60  € 67,00 

36  € 14,00 61  € 65,00 

37  € 15,00 62  € 61,00 

38  € 16,00 63  € 59,00 

39  € 18,00 64  € 55,00 

40  € 19,00 65  € 51,00 

41  € 21,00 66  € 43,00 

42  € 22,00 67  € 26,00
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De hiernaast genoemde premie is een indicatie. Deze premie geldt 

als uw huidige pensioenregeling per 1 januari 2021 in het DB 

Abonnement was ondergebracht. De premietabel wordt jaarlijks 

opnieuw opgesteld op basis van het tarief dat dan geldt voor uw 

werkgever. Het tarief is onder andere afhankelijk van de marktrente.
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