Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen Lijfrente
Onze uitkeringsproducten samengevat
Bankproduct

Verzekeringsproduct

Extra Pensioen Inkomen

Garantie Inkomen Lijfrente

Wat voor soort

U zet het geld van uw lijfrente op een

U koopt met het opgebouwde bedrag een

product is het?

geblokkeerde bankspaarrekening. U ontvangt

lijfrenteverzekering. U ontvangt vanuit deze

vanaf deze rekening op vaste momenten een

verzekering op vaste momenten een afgesproken

afgesproken bedrag.

bedrag.

Wat is de looptijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet

U kunt kiezen voor een levenslange uitkering.

van de uitkering?

bereikt? Dan loopt uw uitkering minimaal 20 jaar
door na uw AOW-leeftijd.

Valt u lijfrente onder het regime pre-Brede
Herwaardering/'oud regime'? Dan kunt u ook

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?

kiezen voor een uitkering met een looptijd van

Dan loopt uw uitkering minimaal 5 jaar. Kiest u

4 jaar of korter.

voor een looptijd tussen de 5 en 20 jaar? Dan mag
de uitkering niet meer dan € 21.741,- per jaar zijn
(maximum 2019). Bij een looptijd van meer dan
20 jaar geldt dit maximum niet.
Een levenslange uitkering is niet mogelijk.
Kan ik een

Dat is niet mogelijk.

Dat is mogelijk. U kunt alleen lijfrentekapitaal

overbruggings

inleggen dat u voor 1 januari 2006 opbouwde.

lijfrente afsluiten?
Wat gebeurt er bij

De uitkeringen die u nog zou krijgen, gaan over op

U heeft bij het afsluiten 2 keuzes.

overlijden?

uw erfgenamen. Dat is de regel van de Belasting

•	U sluit de verzekering op uw leven. Dit noemen

dienst. De erfgenamen moeten ten minste

we een lijfrente op 1 leven. De uitkeringen

4 maanden in Nederland wonen en ingeschreven

stoppen als u overlijdt. Wilt u dat deel van

staan in een Nederlandse gemeente.

de lijfrente dat nog niet is uitgekeerd op
het moment van overlijden nalaten aan uw
nabestaanden? Dan kunt u hiervoor een
speciale overlijdensrisicoverzekering sluiten.
Uw nabestaanden ontvangen dat deel als
eenmalige uitkering.
•	U sluit de verzekering op uw leven en op het
leven van uw fiscaal partner. Dit noemen we
een lijfrente op 2 levens. Overlijdt u of uw
fiscaal partner? Dan maken we de uitkering
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over naar de langstlevende.

Bankproduct

Verzekeringsproduct

Extra Pensioen Inkomen

Garantie Inkomen Lijfrente

Wat gebeurt er

Extra Pensioen Inkomen valt onder

Er geldt geen garantiestelsel. Wel valt Centraal

met mijn geld als

het depositogarantiestelsel. Het

Beheer onder de opvangregeling voor

Centraal Beheer

depositogarantiestelsel vergoedt een maximum

verzekeraars. Dit betekent dat in geval van

failliet gaat?

bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder. En

faillissement Garantie Inkomen Lijfrente wordt

geldt voor uw totale spaartegoed bij de merken

ondergebracht bij een andere verzekeraar.

van Achmea Bank N.V. samen.
Het toezicht op levensverzekeraars is streng. De
kans is klein dat een verzekeraar failliet gaat.
Kan ik uitkeringen

Dat is niet mogelijk.

Dat kan als de lijfrenteverzekering valt onder het

schenken?

regime pre-Brede Herwaardering/'oud regime'.

Kan ik een Gouden

Centraal Beheer biedt deze mogelijkheid

Centraal Beheer biedt deze mogelijkheid

Handdruk/

niet. Misschien kunt u wel terecht bij andere

niet. Misschien kunt u wel terecht bij andere

ontslagvergoeding

aanbieders. U kunt ook de hulp van een

aanbieders. U kunt ook de hulp van een

omzetten in een

onafhankelijk adviseur inschakelen.

onafhankelijk adviseur inschakelen.

uitkering?
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