Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer
Aanvullende nabestaandenverzekering voor inkomens boven € 105.075

De nabestaandenverzekering
van Loyalis zorgt voor
aanvullend inkomen voor
uw nabestaanden. Uw gezin
hoeft zich geen zorgen te
maken over de financiën,
ook als u er niet meer bent.

Waarom een aanvullende nabestaandenverzekering?

Sinds 2015 bouwt u geen pensioen meer op over het gedeelte van uw
salaris boven € 100.000. In 2018 is dat € 105.075. Dat heeft ook gevolgen
voor uw nabestaandenpensioen. Het pensioen dat uw partner en
kinderen ontvangen als u komt te overlijden, kan een stuk lager uitvallen.
De hoogte van het mogelijke tekort is afhankelijk van uw leeftijd, salaris en
aantal dienstjaren.

Aanvullend inkomen bij Loyalis

Met de Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer verzekert u uw gezin
van extra inkomen, als aanvulling op het nabestaandenpensioen van uw
pensioenfonds. Wilt u direct een persoonlijke offerte aanvragen? Dat kan
op loyalis.nl/tnl. U ontvangt van ons een premieberekening op maat.

De voordelen

 Uw partner ontvangt als u overlijdt levenslang een maandelijkse netto
aanvulling op zijn of haar partnerpensioen;
 Uw kinderen ontvangen tot hun 21ste een maandelijkse netto aanvulling
op het wezenpensioen (als uw werkgever voor deze optie gekozen heeft);
 Uw partner en kinderen betalen geen belasting over de uitkering;
 U krijgt korting op de premie omdat uw werkgever een contract heeft
met Loyalis;
 U betaalt geen premie als u arbeidsongeschikt wordt (als uw werkgever
voor deze optie gekozen heeft).

92.0326.19

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/tnl

Voor wie is de verzekering?

De Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer is bedoeld voor mensen
met een salaris boven € 100.000. Door een wetswijziging bouwt u boven
dat bedrag sinds 2015 geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer
op. Deze inkomensgrens is in 2018 vastgesteld op € 105.075. Dit geldt naar
rato, dus ook voor een salaris van € 75.000 bij een contract van 24 uur.

Wat is er verzekerd?

De Loyalis Top nabestaanden lijfrente – werknemer is een aanvulling op het
nabestaandenpensioen dat u door deze wettelijke maatregel mist. Het is
een verzekering op risicobasis. Er wordt geen vermogen opgebouwd.
Het is een netto nabestaandenlijfrente: de premie en uitkering bij overlijden
worden in netto bedragen (uit)betaald.

Rekenvoorbeeld
Naam

Leeftijd

Partner

Kinderen

Jaarsalaris

Pensioenleeftijd

Dirk-Jan

45 jaar

Ja

Ja

€ 125.000

68 jaar

Pensioenverlaging voor de partner:
Pensioenverlaging per kind:		

€ 172 netto per maand
€ 35 netto per maand

Wat kost de verzekering per maand?
Dirk-Jan betaalt € 6 premie netto per maand. Daarmee verzekert hij:
 Een levenslange uitkering voor zijn partner van € 172 netto per maand;
 Een uitkering van € 35 netto per maand per kind (tot hun 21ste);
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
De premie wordt jaarlijks opnieuw berekend, op basis van het verzekerde bedrag en
uw leeftijd.

Fiscale voorwaarden

Uw partner en kinderen betalen geen inkomstenbelasting of vermogens
rendementsheffing over de uitkering. De waarde ervan vermindert wel de
partnervrijstelling voor de erfbelasting. Om voor dit belastingvoordeel in
aanmerking te komen, moet de jaarpremie binnen uw fiscale ruimte passen.
Een premie-indicatie vraagt u bij ons aan via loyalis.nl/tnl. Daar berekent u
ook eenvoudig uw fiscale ruimte.

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/tnl

Waarom Loyalis?

Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld
van pensioen en sociale zekerheid en werken nauw
samen met werkgevers. Wij kennen hun cao en
pensioenregeling. De verzekering sluit dan ook perfect
aan op wat al voor u is geregeld.
Nu regelen, voor altijd een zorg minder!

Samenstelling van
de verzekering

Uw werkgever heeft een contract
met Loyalis. Daarin vastgelegde
keuzes gelden voor alle mede
werkers die de verzekering
afsluiten. Standaard is aanvullend
inkomen voor de partner (netto
partnerlijfrente, zowel voor
gehuwde als ongehuwde partners)
verzekerd. Het meeverzekeren van
inkomen voor de kinderen (netto
wezenlijfrente) en premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid zijn
optioneel. Uw werkgever kan u
hierover informeren.

Vragen?
Bel met onze
Klantenservice.
045 579 61 11
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

