Life Supply ZZP Doe het zelf Pensioen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u als Zelfstandige Zonder Pensioen (ZZP’er ) wenst te gaan sparen voor uw pensioen, via het fiscaal
aantrekkelijke lijfrenteregime, dan kunt u op onze advieskosten besparen als u dit wenst en uw budget weet.
Wij adviseren onafhankelijk, vanuit een visie op uw (pensioen)geld. Wij hebben geen enkel financieel belang bij
marktpartijen en adviseren de beste producten. We dienen uw belangen, het rendement van uw geld gaat
direct omhoog. Life Supply gaat op zoek naar het beste, meest rendabele, bij u passende pensioenproduct
tegen de laagste kosten. U krijgt geen uitgebreid advies, maar op basis van uw input (wat u wenst te sparen) en
onze uitgebreide marktanalyse kiest u het beste netto pensioenproduct voor u! Bijgaand ons stappenplan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pensioensparen
- u bepaalt zelf hoeveel u periodiek/eenmalig wilt sparen voor uw pensioen
Geen kosten

- we kunnen u tools aanbieden om te berekenen hoeveel inleg nodig is
- u ontvangt onze uitgebreide rapportage, nadat u ons opdracht heeft
gegeven het beste, meest geschikte netto product voor u in te kopen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pensioengesprek
€ 150,- optioneel

- pensioengesprek met algemene uitleg over uw pensioen en fiscale aspecten
- analyse van uw huidige (opgebouwde) pensioenrechten, status pensioen
- analyse van uw klant en beleggingsprofiel (wettelijk vereist bij advies)
- analyse van uw perceptie van pensioen, uw pensioenwensen en eisen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Marktanalyse:
- op basis van uw opgave ontvangt u van ons een uitgebreide marktanalyse
Lijfrente
Aegon Bank
Brand New Day
De GIRO*
Bright Life Cycle*
Scildon**
Verzekeringen
Onderlinge
’s Gravenhage

met uitgebreide toelichting van product keuzes en product kenmerken:
Beleggingsstrategie
Pensioenkapitaal 2044*
Productkenmerken
Modelportefeuille
€ 186.839,-/2,00%
4 Modelportefeuilles
TER 0,19% LKF 0,54%
€ 288.186,-/5,50%
of Sparen/deposito’s
Indexbeleggen Duurzaam
€ 231.180,-/4,00%
4 Modelportefeuilles
TER 0,30% LKF 0,63%
€ 261.747,-/5,50%
of sparen/geen deposito’s
Index & Vrij beleggen
€ 259.890,-/4,20%
Vrij beleggen Fondsen
TER 0,30%/LKF 0,50%
€ 325.140,-/6,00%
Actief/passief/zelf
Modelportefeuille Duurzaam
€ 257.580,-/4,20%
2 Modelportefeuilles
TER 0,24%/LKF 0,30%
€ 322.120,-/6,00%
Met risico-afbouw
Modelportefeuille Duurzaam
€ 224.618,-/4,00%
Vrij beleggen Fondsen &
TER 0,40%/LKF 0,85%
€ 296.934,-/6,00%
Modelportefeuilles
Garantieverzekering
€ 170.951,-/1,50%
Garantie 1,5% bruto
Gemiddeld LKF 0,57%
€ 185.415,-/2,07%
MIJ Winst 0,75% extra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Productinkoop
- bij afname van nieuw netto financieel product, vast tarief per product
€ 500,-

- uw pensioenverzekering/rekening wordt 100% netto ingekocht zonder
enige provisie (oude wereld), u betaalt 1-malig een vast (aftrekbaar) tarief
- u verklaart schriftelijk zelf uw netto product te hebben gekozen op basis
van onze marktanalyse en koopt dit alleen via ons kantoor in

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Vaststellen onderhoud - keuze : actief onderhoud door Life Supply aan uw lijfrente rekening of
Execution Only

u doet afstand van onderhoud, neemt initiatief als u advies nodig heeft
- over wijzigingen in uw product wordt u actief door ons geïnformeerd
- u sluit voor het onderhoud het ZZP Pensioenabonnement af of verwerpt
ons voorstel, waarmee u afstand doet van ons actieve onderhoud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Life Supply ZZP Doe het zelf Pensioen is beschikbaar vanaf € 500,- (vrij van BTW) en is gebaseerd op de
netto productinkoop zonder uitgebreid pensioenadvies. Het is geschikt voor ZZP’ers die willen sparen voor hun
pensioen vanuit een vast budget, geen uitgebreid advies willen, maar wel graag het beste product in de markt.
Als ZZP’er kunt u zich geen betere pensioenspecialist wensen: u investeert eenmalig een vast bedrag en krijgt het
beste product dat bij u past zodat uw pensioengeld 100% gaat renderen. Onderhoud door ons bepaalt u zelf.
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