
Bedrijfsnaam
Naam: Life Supply BV

Plaats: Heemstede

Wft-nummer: 12018417

Persoongegevens
Geboortedatum: 1-4-1951

Geslacht: Man

Woonachtig in: Nederland

Medeverzekerde geboortedatum: 1-4-1954

Medeverzekerde geslacht: Vrouw

Medeverzekerde woonachtig in: Nederland

Uitgangspunten

Product: Direct ingaande uitkering

Uitgangspunt: Beschikbare koopsom

Fiscale herkomst: Expirerend kap. verz. met pensioen clausule

Beschikbare koopsom: € 300.000,00

Persoonsgegevens: Man / 1-4-1951 / Nederland

Overgang: 70% op de medeverzekerde

Medeverzekerde: Vrouw / 1-4-1954 / Nederland

Ingangsdatum: 1 april 2017

Ingangsdatum uitkering: 1 april 2017

Einddatum: Levenslang

Uitkeringsfrequentie: per maand achteraf

Indexatie: N.v.t.

Berekening uitgevoerd op: maandag 27 februari 2017 10:12:31

Bij levenslange duur worden geen banken getoond.

Meldingen

Dossiernaam: Peter Pensioen

Referentie: Voorbeeldberekening

Zowel de eerste kosten als de doorlopende kosten van de verzekeraar zijn reeds verwerkt in de hoogte 
van de getoonde resultaten.
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Verzekeraar Offerte geldig tot: 13-3-2017

 Koopsom moet ontvangen zijn vóór: 10-4-2017

Uitkomst: € 1.043,57 Eerste kosten: U betaalt € 275,00 eenmalig

Doorlopende kosten: U betaalt € 1.656,49 eenmalig

Verzekeraar Let op! Indicatief

 

Uitkomst: € 1.040,43

Let op! Bovenstaande uitkomst is niet de officiële uitkomst, maar een afgeleide. Ondanks de zorgvuldige benadering kunnen er 
verschillen ontstaan met het officiële tarief. In de uitkomst is geen rekening gehouden met een hoger tarief voor zover de 
koopsom afkomstig is van de aanbieder zelf. Voor een exacte uitkomst verwijzen we u graag naar de aanbieder zelf om een 
geldige offerte op te vragen.

Verzekeraar Offerte geldig tot: 29-3-2017

 Koopsom moet ontvangen zijn vóór: 10-4-2017

Uitkomst: € 1.039,85 Eerste kosten: niet beschikbaar

Doorlopende kosten: niet beschikbaar

Verzekeraar Let op! Indicatief

 

Uitkomst: € 1.032,43

Let op! Bovenstaande uitkomst is niet de officiële uitkomst, maar een afgeleide. Ondanks de zorgvuldige benadering kunnen er 
verschillen ontstaan met het officiële tarief. In de uitkomst is geen rekening gehouden met een hoger tarief voor zover de 
koopsom afkomstig is van de aanbieder zelf. Voor een exacte uitkomst verwijzen we u graag naar de aanbieder zelf om een 
geldige offerte op te vragen.

Verzekeraar Offerte geldig tot: 13-3-2017

 Koopsom moet ontvangen zijn vóór: 10-4-2017

Uitkomst: € 1.014,08 Eerste kosten: U betaalt € 1.825,00 eenmalig

Doorlopende kosten: niet beschikbaar

Verzekeraar Let op! Indicatief

 

Uitkomst: € 1.000,59

Uitkomsten
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Let op! Bovenstaande uitkomst is niet de officiële uitkomst, maar een afgeleide. Ondanks de zorgvuldige benadering kunnen er 
verschillen ontstaan met het officiële tarief. In de uitkomst is geen rekening gehouden met een hoger tarief voor zover de 
koopsom afkomstig is van de aanbieder zelf. Voor een exacte uitkomst verwijzen we u graag naar de aanbieder zelf om een 
geldige offerte op te vragen.

Verzekeraar Offerte geldig tot: 13-3-2017

 Koopsom moet ontvangen zijn vóór: 15-4-2017

Uitkomst: € 994,60 Eerste kosten: U betaalt € 1.460,00 eenmalig

Doorlopende kosten: niet beschikbaar

Verzekeraar Let op! Indicatief

 

Uitkomst: € 930,01

Let op! Bovenstaande uitkomst is niet de officiële uitkomst, maar een afgeleide. Ondanks de zorgvuldige benadering kunnen er 
verschillen ontstaan met het officiële tarief. In de uitkomst is geen rekening gehouden met een hoger tarief voor zover de 
koopsom afkomstig is van de aanbieder zelf. Voor een exacte uitkomst verwijzen we u graag naar de aanbieder zelf om een 
geldige offerte op te vragen.
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Fiscale toelichting

Pensioen (Pensioenwet en eigen beheer)

Ook voor uw pensioenkapitaal zijn er verschillende mogelijkheden. Het gaat hier dan om 
pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in Eigen Beheer (als directeur grootaandeelhouder), bij uw 
(ex-)werkgever (als werknemer) of pensioenkapitaal dat u door echtscheiding van uw ex-partner ter 
beschikking krijgt.Als het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum vrijkomt, moet u een 
levenslange pensioenuitkering kopen. Heel belangrijk hierbij is de actuele rente op het moment van 
aankopen van de uitkering

De uitkering dient in te gaan op de pensioendatum en uiterlijk op uw 70ste verjaardag.

Wat is nog meer bepalend voor uw keuze?

De hoogte van uw lijfrente-uitkering

Het bedrag van uw lijfrente-uitkering hangt af van een aantal factoren:

• De duur van de uitkering: bij pensioen is dat levenslang.
• De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde.

- Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen.
• De rentestand op het moment van aankoop.

- Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen.
• De vraag of de lijfrente op één of twee levens wordt afgesloten.

- Een lijfrente op één leven geeft een grotere uitkering dan een lijfrente op twee levens.
• Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage.

- Een jaarlijks stijgende lijfrente begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende 
lijfrente.

Lijfrente op één of twee levens

Een lijfrente is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden 
stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een lijfrente op beide levens zodat de 
achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het 
overlijden van de langstlevende partner. Bij een lijfrente op basis van twee levens hebt u meerdere 
mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner.

Bancair of verzekeren?

Het is niet mogelijk om een pensioen uit te laten keren door een beleggingsinstelling. De looptijd 
moet per definitie levenslang en gegarandeerd zijn en hierin voorziet een bancaire oplossing niet.

Contraverzekering

Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor 
nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw 
lijfrenteverzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u 
een direct ingaande lijfrente op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het 
restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner.
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