
PERSOONLIJKE BEREKENING
nieuwe pensioenregeling Bedrijf X bij Verzekeraar Y

4 Gegevens waarop de berekeningen gebaseerd zijn               beschikbare premiestaffel
Naam medewerker Medewerker X               leeftijd    beschikbare
Geboortedatum 01-01-1968   (leeftijd op ing. datum: 36)           bij aanvang         premie (% v/d PG)
Geboortedatum echtgeno(o)t(e)/partner 01-01-1971 20 - 24 9,0%    
Aantal kinderen 2 25 - 29 10,8%    
Ingangsdatum nieuwe pensioenregeling 01-01-2004   (= peildatum) 30 - 34 12,8%    
Pensioen(richt)leeftijd 65 jaar 35 - 39 15,2%    
Parttime percentage 100% 40 - 44 18,2%    
Pensioengevend bruto jaarsalaris 45.000,00€     45 - 49 21,8%    
AOW-franchise (€ 11213,-- op FT-basis) 11.213,00€     50 - 54 26,2%    
Pensioengrondslag (PG) 33.787,00€     55 - 59 31,3%    
Beschikbare premie (op jaarbasis) 5.135,62€         (= 15,2% van de PG) 60 - 65 37,3%    

4 Korte omschrijving van de nieuwe pensioenregeling bij Verzekeraar Y
De pensioenregeling van Bedrijf X is gebaseerd op een beschikbaar premiesysteem. De beschikbare premie wordt gebruikt voor:
- De opbouw van een ouderdomspensioen (middels op te bouwen pensioenkapitaal) en meeverzekering van
- vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
- een levenslang partnerpensioen (indien u gehuwd of samenwonend bent)
- een tijdelijk wezenpensioen (indien u kinderen heeft tot 27 jaar)
- het WAO-hiaat (indien u meer verdient dan € 16190,--, bruto op jaarbasis) (tegen aanvullende premie)
- het WAO-excedent (indien u meer verdient dan € 43229,--, bruto op jaarbasis) (tegen aanvullende premie)
- het ANW-hiaat (indien u gehuwd of samenwonend bent) (tegen aanvullende premie)
Het pensioen wordt opgebouwd via een kapitaalverzekering volgens het universal life concept. Dit geeft u een grotere vrijheid. Zo kunt u bijvoorbeeld:
- Vervroegd of later met pensioen gaan, mits in overeenstemming met de fiscale wetgeving;
- er voor kiezen stijgende pensioenen aan te kopen;
- de verzekering bij uitdiensttreding zelfstandig voortzetten en
- op de pensioendatum de volledige waarde van de verzekering over laten dragen naar een andere verzekeraar, zonder dat er inhoudingen plaatsvinden.
U heeft invloed op het rendement van uw verzekering doordat u zelf de beleggingssamenstelling kunt bepalen.
U heeft 1 maal per jaar het recht om de beleggingssamenstelling kosteloos te wijzigen.

4 Pensioenuitkeringen bij in leven  zijn op de pensioendatum

U bouwt een pensioenkapitaal op waarmee u op uw pensioendatum periodieke pensioenuitkeringen kunt aankopen.
De beleggingsresultaten bepalen de hoogte van het uiteindelijke pensioenkapitaal. Hieronder treft u enkele
enkele voorbeeldkapitalen aan welke zijn berekend op basis van de voor u geldende uitgangspunten:

bij een prognose van 4% 6%

pensioenkapitaal 250.000€           375.000€         

Voor deze bedragen kunnen op de pensioendatum  de navolgende pensioenen worden aangekocht  1)

bij een prognose van 4% 6%

ouderdomspensioen 19.200€             28.800€            bruto per jaar, levenslang

partnerpensioen 13.440€             20.160€            bruto per jaar, levenslang

1)   De genoemde ouderdomspensioenen zijn gebaseerd op prognosekapitalen. De beleggingsresultaten over de laatste 20 jaar in aanmerking nemend
     is een prognose van 6% reëel te noemen. In uw pensioenverkenning (zie bijlage) zijn wij echter uitgegaan van een negatief scenario (4% prognose).
     Indien het kapitaal door beleggingswinst verder aangroeit kan een hoger ouderdomspensioen worden aangekocht.
     Voor de berekening van het ouderdomspensioen op de pensioendatum is een rekenrente van 5,5% gehanteerd.

4 Pensioenuitkeringen bij overlijden  vóór de pensioendatum

partnerpensioen 12.003€            bruto per jaar, levenslang

wezenpensioen 2.401€              bruto per jaar, tot leeftijd 27 jaar

ANW-hiatenpensioen 12.300€            bruto per jaar, tot de 65-jarige leeftijd van de nabestaande

4 Pensioenuitkeringen bij arbeidsongeschiktheid  vóór de pensioendatum

WAO-hiaat 10.599€            bruto per jaar, zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt
(indien u meer verdient dan € 16190,--, bruto per jaar)  tot uiterlijk de 65-jarige leeftijd

WAO-excedent 1.240€              bruto per jaar, zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt
(indien u meer verdient dan € 43229,--, bruto per jaar)  tot uiterlijk de 65-jarige leeftijd

Met deze verzekering(en) wordt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 70% van het laatstgenoten inkomen.

4 Kosten pensioenregeling bijdrage Bedrijf X uw bijdrage (op jaarbasis)

beschikbare pensioenpremie 5.135,62€    2.567,81€         (50%) 2.567,81€      

aanv. premie partner-/wezenpensioen -€             -€                  -€               

aanv. premie WAO-hiaatverzekering 635,96€       635,96€            (100%) -€               

aanv. premie WAO-excedentverzekering 74,38€         74,38€              (100%) -€               

aanv. premie ANW-hiaatverzekering 350,00€       + 350,00€            (100%) -€               +

totale premie per jaar 6.195,96€    3.628,15€         2.567,81€      

uw eigen bijdrage (per maand) 213,98€           (Deze bijdrage is bruto, dus netto  kost de pensioenregeling u minder).

Alle in dit overzicht genoemde Dit overzicht is verstrekt door Koster van Mil & Partners Pensioenadviesbureau B.V.
bedragen zijn bruto per jaar Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.
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