Stappenplan richting uw
pensioen
(premie- of kapitaalovereenkomst)
Wat kunt u van Nationale-Nederlanden
verwachten?
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U krijgt een brief ter voorbereiding op de
keuzes die u voor uw pensioen kunt maken.
Later vragen wij u deze keuzes aan ons door
te geven. U heeft dan nog ruim de tijd om
vragen te stellen. Wij helpen u graag verder.

U krijgt een formulier waarop u uw keuzes
voor uw pensioenuitkering kunt aangeven.
Heeft u behoefte aan meer informatie over de
keuzemogelijkheden? Kijk dan op www.nn.nl/
pensioeningang.

Uw pensioen gaat in zoals u dat heeft aangegeven op de ‘akkoordverklaring’. U krijgt een
brief met de definitieve hoogte van uw pensioen.
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Lees dit stappenplan rustig door. U heeft nog
voldoende tijd om over uw pensioen na te
denken. Wilt u zien wat de financiële gevolgen
zijn van bepaalde keuzes die u maakt voor
uw pensioen? Kijk dan op www.nn.nl/
pensioeningang. Heeft u vragen? Neem dan
contact met ons op. Wij zijn er voor u om uw
vragen te beantwoorden. Verandert iets in
uw persoonlijke situatie, geeft u dat dan aan
ons door.

Lees de informatie uit de brochure over
keuzemogelijkheden voor pensioeningang
nog eens door! U kunt uw keuzes aan ons
doorgeven ongeveer een half jaar voordat u
met pensioen gaat. U vult uw keuzes in op
het aanvraagformulier dat u hiervoor krijgt.

U stuurt het ingevulde formulier aan ons terug,
zodat wij voor u een op maat gemaakte offerte
kunnen maken.
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Uw pensioendatum →

Heeft u een kapitaalovereenkomst dan krijgt u
op basis van uw keuzes een ‘gegarandeerde
offerte’ en een formulier ‘akkoordverklaring’.
De gegarandeerde offerte is vier weken geldig.
Heeft u een beschikbare premieregeling, dan
kan de waarde van uw beleggingen nog
stijgen of dalen. Op de einddatum is de waarde
definitief. Met het uiteindelijke pensioenkapitaal koopt u uw pensioen aan.
De tarieven die wij in de offerte voor deze
aankoop gebruiken, zijn gegarandeerd.
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← Aantal maanden voor uw pensioendatum

U ontvangt dit stappenplan dat de weg naar
uw pensioen in beeld brengt. U ziet wat wij
voor u doen. En u ziet u wat u zelf nog kunt
doen om de weg naar uw pensioen zo goed
mogelijk te laten verlopen.

Wat vragen we van u?
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U bepaalt of u de ‘gegarandeerde offerte’
accepteert. Wilt u uw pensioen op de door ons
berekende manier laten ingaan? Stuur dan de
ondertekende offerte aan ons terug, zodat wij
uw pensioenuitkering kunnen uitkeren op de
door u gekozen manier.

U gaat met pensioen met het geruste gevoel
dat uw pensioenuitkering aansuit bij uw
plannen.

1384-40.1302

