Uw lijfrentekapitaal komt vrij
Maak een keuze wat u met het lijfrentekapitaal wilt doen
Dit zijn uw mogelijkheden bij ons

Het lijfrentekapitaal in
termijnen laten uitkeren

De uitkering van het
lijfrentekapitaal uitstellen

via de Aanvullende PensioenUitkering

via Aanvullend PensioenSparen

d

U opent een nieuwe

®

We maken het

F

U ontvangt een vaste

€

1bankspaarrekening

2lijfrentekapitaal
over naar deze
bankspaarrekening

3uitkering per maand,

per kwartaal, per half
jaar of per jaar

• Start u op uw AOW-leeftijd?
Dan duurt de uitkering in termijnen 		
minimaal 5 jaar.
• Start u vòòr uw AOW-leeftijd?
Dan duurt de uitkering in termijnen 		
minimaal twintig jaar plus het aantal 		
jaren tot de AOW-leeftijd
• Overlijdt u?
Dan krijgen uw erfgenamen de 		
uitkering.
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U opent een nieuwe

®

We maken het

€

1bankspaarrekening

2lijfrentekapitaal

%

over naar deze
bankspaarrekening

U spaart via deze

3bankspaarrekening
verder met een vaste
of variabele rente

• U kunt de uitkering uitstellen tot 		
maximaal vijf jaar na uw AOW-leeftijd.
• Daarna laat u het kapitaal in termijnen
uitkeren, bijvoorbeeld via de 			
Aanvullende PensioenUitkering.

Het lijfrentekapitaal in
één keer laten uitkeren

x

U vult het formulier

u

U stuurt het formulier

1‘Lijfrenteverzekering
uitkeren’ in op nn.nl/
levensverzekering

2samen met een kopie
van uw bankpas en
een kopie van uw
identiteitsbewijs aan
ons op
We maken het

3lijfrentekapitaal over
op uw rekening

• Let op! Een lijfrenteverzekering is een 		
product met als doel om het lijfrente-		
kapitaal in termijnen uit te laten keren.
• Laat u het lijfrentekapitaal in één keer 		
uitkeren? Dan kan het zijn dat u 		
belasting en een boete betaalt. Dit kan
een hoog bedrag zijn.
• Lees daarom de informatie op de website
goed door of laat u adviseren door een
adviseur voordat u deze keuze maakt.

Maak een keuze op welke manier we u kunnen helpen
of kies ervoor om alles zelf te regelen

sOnline via www.nn.nl/apu of www.nn.nl/aps
• U heeft inzicht in uw financiële situatie
• U kunt en wilt graag zelf een nieuwe bankspaarrekening openen via onze website
• U krijgt online alle informatie die u van ons nodig heeft en u regelt alles zelf
U betaalt € 50,- distributiekosten als u online een Aanvullende PensioenUitkering
(APU) sluit.
Voor het sluiten van een Aanvullend PensioenSparen (APS) betaalt u € 25,distributiekosten.

;Via onze klantenservice, telefoonnummer 088 663 06 63
• U heeft inzicht in uw financiële situatie
• U wilt graag hulp bij het openen van een nieuwe bankspaarrekening
• We begeleiden u stap voor stap door dit proces
• U maakt hierin uw eigen keuzes
• We geven geen advies
U betaalt hiervoor € 199,- distributiekosten.

LMet financieel advies van Nationale-Nederlanden
• U twijfelt welke keuze het beste bij uw persoonlijke situatie past
• U wilt graag inzicht in uw financiële situatie
• U wilt graag advies over de belastinggevolgen van uw keuze
• Via www.nn.nl/advies of via telefoonnummer 088 663 06 63 maakt u 		
vrijblijvend een afspraak met één van onze financieel adviseurs
U betaalt € 795,- voor het advies (advieskosten) en € 35,- distributiekosten voor
het openen van een nieuwe bankspaarrekening.

2553-40.1801

sKijk voor meer informatie op onze website www.nn.nl/lijfrente

