Lijfrente
Uw relatie tot de overledene
Ik ben van de overledene

Uitkeringsduur bankproduct

Uitkeringsduur verzekeringsproduct

Kind, kleinkind, achterkleinkind

Minimaal 5 jaar voor 30e verjaardag.
Of tot 30e verjaardag.
Of minimaal 20 jaar *

Tot 30e verjaardag of levenslang

Partner, ex-partner

Minimaal 5 jaar

Vrije keuze. En 1% sterftekans **

Vader, moeder, opa, oma of
overgrootvader, overgrootmoeder.
Ouder dan 30 jaar

Minimaal 20 jaar

Levenslang

Vader, moeder jonger dan 30 jaar

Minimaal 5 jaar voor 30e verjaardag.
Of tot 30e verjaardag.
Of minimaal 20 jaar *

Tot 30e verjaardag of levenslang

Broer, zus jonger dan 30 jaar

Minimaal 5 jaar voor 30e verjaardag.
Of tot 30e verjaardag.
Of minimaal 20 jaar *

Tot 30e verjaardag of levenslang

Broer, zus ouder dan 30 jaar

Minimaal 20 jaar

Levenslang

Oom, tante jonger dan 30 jaar

Minimaal 5 jaar voor 30e verjaardag.
Of tot 30e verjaardag.
Of minimaal 20 jaar *

Tot 30e verjaardag of levenslang

Oom, tante ouder dan 30 jaar

Minimaal 20 jaar

Levenslang

Volle neef, nicht (kind van broer of
zus van de overledene) jonger dan
30 jaar

Minimaal 5 jaar voor 30e verjaardag.
Of tot 30e verjaardag.
Of minimaal 20 jaar *

Tot 30e verjaardag of levenslang

Volle neef, nicht (kind van broer of
zus van de overledene) ouder dan
30 jaar

Minimaal 20 jaar

Levenslang

Neef, nicht
Uitzondering hierop: volle neef en
nicht (zie hierboven)

Minimaal 5 jaar

Vrije keuze. En 1% sterftekans **

Derde(n). Personen die niet
hierboven genoemd worden

Minimaal 5 jaar

Vrije keuze. En 1% sterftekans **

Deze tabel is gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001. En geldt ook voor lijfrentes die vallen onder de regels
van het regime Brede Herwaardering.
	Let op: valt uw polis onder het regime pre-Brede Herwaardering? Dan gelden ruimere regels.
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U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

*

•	
De uitkering moet lopen tot uiterlijk de 1ste van de maand waarin u 30 jaar wordt. De looptijd van de
uitkering is dan maximaal het aantal jaren (en maanden) dat u jonger bent dan 30 jaar.

		Bijvoorbeeld: u bent 26 jaar als u de 1e uitkering ontvangt. De uitkering stopt als u 30 jaar wordt.
De looptijd is 4 jaar.
•

Wilt u ook na uw 30ste verjaardag een uitkering ontvangen? Dan wordt de looptijd minimaal 20 jaar.

		Bijvoorbeeld: u bent 24 jaar als u de 1e uitkering ontvangt. En de uitkering stopt niet als u 30 jaar wordt.
Dan moet de looptijd minimaal 20 jaar zijn.
•

De uitkering stopt voordat u 30 jaar wordt. De uitkeringsduur is dan minimaal 5 jaar.

		Bijvoorbeeld: u bent 21 jaar als u de 1e uitkering ontvangt. De uitkering stopt als u 28 jaar wordt.
De looptijd is dan minimaal 5 jaar, namelijk 7 jaar.
**	Er moet een sterftekans zijn van ongeveer 1%. Dit betekent dat er een kans van ongeveer 1% moet zijn dat
u tijdens de looptijd van de uitkeringen overlijdt. Dit is gebruikelijk bij verzekeringsproducten. De verzekeraar
hanteert hiervoor een standaard tabel. Hierin staat per leeftijd de minimale looptijd van de uitkeringen.
oe ouder u bent, hoe korter de minimale looptijd. Bij een verzekering op 2 levens geldt de minimale looptijd
op basis van de langste overlijdenskans, die van uzelf of de 2e verzekerde. Heeft u hierover een vraag?
Neemt u dan contact met ons op.
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Goed om te weten
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze
klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’.

U kunt bij ons financiële producten en

Staan er fouten in deze informatie?

diensten afsluiten

Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er

spaarrekeningen en beleggingsproducten.

kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet

Rechtstreeks en via adviseurs die met ons

aansprakelijk voor eventuele gevolgen van

samenwerken.

die fout.

Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Centraal Beheer is een merk van Achmea Bank N.V.

Uw en onze rechten en plichten staan in de

in Den Haag. Achmea Bank N.V. heeft een

productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan

bankvergunning van De Nederlandsche Bank.

in de productvoorwaarden? Dan gelden de

Achmea Bank N.V. is ingeschreven bij de Kamer van

productvoorwaarden.

Koophandel onder nummer 27154399 en de AFM
onder nummer 12000011.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht?

Uw gegevens in vertrouwde handen

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo

Sluit u een verzekering of financiële dienst af?

goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie

Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan

en ons klachtenformulier op

uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,

centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook

telefoonnummer en bankrekeningnummer.

een brief sturen naar: Centraal Beheer

Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.

Klachtenbureau, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede
verwerking van uw persoonsgegevens.

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Neem dan contact op met het Klachteninstituut

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken

Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer

en waarvoor?

informatie en een klachtenformulier op kifid.nl.

Kijk dan in ons Privacy Statement op

U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief

centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw

sturen naar: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken
tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons

Meer informatie over Centraal Beheer

Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid,

een brief naar: Centraal Beheer Relatiebeheer,

onze producten en onze gegevens op

Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

centraalbeheer.nl.
Het adres van Centraal Beheer is:
Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn
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