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Algemene voorwaarden Pensioenaanvulling
De Pensioenaanvulling is er voor klanten die extra inkomen willen opbouwen als aanvulling
op hun pensioen of AOW. Deze voorwaarden beschrijven de opbouw van uw aanvullend
pensioen door middel van de Pensioenaanvulling. De voorwaarden zijn gebaseerd op de wet
inkomstenbelasting 2001. In deze wetgeving staan de regels die van toepassing zijn op de
Pensioenaanvulling.
Bij ons kunt u (aanvullend) pensioen opbouwen met de Pensioenaanvulling. U kunt dat doen
door te beleggen (via de pensioenbeleggingsrekening), te sparen tegen een variabele rente (via
de pensioenspaarrekening) of te sparen tegen een vaste rente (via het pensioenspaardeposito).
U kunt ook kiezen voor een combinatie van deze mogelijkheden.
Deze Algemene voorwaarden Pensioenaanvulling zijn van toepassing op elk van deze
rekeningen. Verder gelden per rekening nog aanvullende voorwaarden die u ontvangt als u de
rekening aanvraagt.
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Wat betekenen de schuingedrukte woorden?
» In deze voorwaarden hebben schuingedrukte woorden een speciale
betekenis. De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst.

Algemene informatie
1.
Wat is de Pensioenaanvulling (in het kort)?
» Met de Pensioenaanvulling spaart en/of belegt u op een of meer geblokkeerde spaar- en/of 		

»
»

beleggingsrekeningen (zie ook vraag 3 en 4). Over het tegoed hoeft u geen belasting te betalen
in box 3. U kunt de bedragen die u stort (deels) aftrekken van uw inkomen in box 1. U moet dan
wel voldoen aan de voorwaarden die in de Wet Inkomstenbelasting 2001 staan.
De Pensioenaanvulling kan alleen op uw eigen naam staan.
Met het tegoed moet u een lijfrente kopen. Met de Uitkeringen kunt u uw pensioen of ander 		
inkomen aanvullen. Over deze Uitkeringen moet u wel loonbelasting en premies volksverzekeringen
betalen in box 1.

Let op:
De Pensioenaanvulling is geen lijfrente. Het is de opbouw voor een lijfrente. Een lijfrente
moet u kopen bij een bank, beleggingsinstelling of een verzekeringsmaatschappij. De
lijfrente van ABN AMRO heet de Leefrente.
2.

Voor wie is de Pensioenaanvulling?

3.

Welke rekeningen kunt u kiezen bij de Pensioenaanvulling?

4.

Wat houdt de blokkade op de rekening in?

De Pensioenaanvulling is er voor mensen die met hun inleg (zie het antwoord op vraag 6) een bedrag
willen opbouwen om een lijfrente te kopen. De lijfrente van de ABN AMRO heet de Leefrente.
U krijgt altijd een pensioenspaarrekening met een variabele rente; dit is de rekening waarop u uw
inleg overmaakt. Van deze rekening kunt u er maar één hebben. Wat inleg is, leest u onder vraag 6.
Daarnaast kunt u kiezen voor het openen van een pensioenbeleggingsrekening en/of één of meer
pensioenspaardeposito’s. Met het saldo op de pensioenspaarrekening kunt u ook gaan beleggen. Of u kunt
het saldo overmaken naar een pensioenspaardeposito.
De rekeningen van de Pensioenaanvulling zijn geblokkeerde rekeningen. U kunt wel geld overmaken of
beleggen binnen de rekeningen die onder de Pensioenaanvulling vallen, maar u kunt niet zomaar geld
overboeken naar een andere rekening buiten de Pensioenaanvulling of contant geld opnemen.
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5.
Waarom zijn de rekeningen van de Pensioenaanvulling geblokkeerd?
» De rekeningen zijn geblokkeerd omdat u het tegoed moet gebruiken voor de koop van een lijfrente.
» Wilt u het tegoed toch gebruiken voor iets anders dan een lijfrente? Dan is sprake van afkoop. Als u
»

wilt weten wat afkoop is en wat daarvan de gevolgen zijn, lees dan het antwoord op vraag 14.
Van afloop is geen sprake als u (een deel) van het tegoed opneemt als u arbeidsongeschikt bent en
voldoet aan het antwoord op vraag 15.

Inleg
6.

Wat wordt bedoeld met inleg?

Inleg is het bedrag dat u of een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling overmaakt op de
pensioenspaarrekening. Dit moet een bedrag in euro’s zijn. Het bedrag mag alleen afkomstig zijn van:

» Uw jaarruimte en/of reserveringsruimte.
» Een lijfrentebeleggingsrecht, een lijfrentespaarrekening of een lijfrenteverzekering waarmee u spaart
»
»
»

voor een aanvulling op uw pensioen of ander inkomen.
Uw (fiscale) oudedagsreserve.
Uw oudedagsverplichting.
Stakingswinst van uw onderneming.

Voorbeeld
U had in een bepaald jaar een jaarruimte van € 4.000. U heeft in datzelfde jaar € 3.000
overgemaakt op de pensioenspaarrekening van uw Pensioenaanvulling en van uw
inkomen in box 1 afgetrokken. U heeft dan in dat jaar € 1.000 van uw jaarruimte niet
benut. Dat bedrag is dan uw reserveringsruimte. Als u wilt, kunt u in het jaar daarop deze
€ 1.000 alsnog overmaken op de pensioenspaarrekening en aftrekken van uw inkomen in
box 1. Dat kan alleen als die € 1.000 niet hoger is dan het maximumbedrag dat u in dat
jaar aan reserveringsruimte mag aftrekken van uw inkomen in box 1.

Let op
» U kunt elk jaar zelf vaststellen wat uw jaar- en/of reserveringsruimte is. De Belastingdienst

»
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heeft een rekenprogramma ontwikkeld waarmee u dit kunt berekenen. Dat rekenprogramma
vindt u op de website van de Belastingdienst.
De bank geeft geen belastingadvies. Daarvoor kunt u het best contact opnemen met een
belastingadviseur.
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7.
Hoe vaak en hoeveel mag ik overmaken op de rekeningen van de Pensioenaanvulling?
Dat hangt af van de rekening:
» Heeft u een pensioenspaarrekening? Dan mag u zelf bepalen of u eenmalig een bedrag overmaakt of
»
»

vaker. Er is geen minimum en geen maximum inleg zolang u voldoet aan de fiscale regels.
Heeft u een pensioenspaardeposito? Dan mag er maar één keer een bedrag worden overgemaakt
naar uw pensioenspaardeposito.
Dat bedrag mag niet lager zijn dan € 4.000. U mag wel meer dan één pensioenspaardeposito’s
openen.

8.
Tot wanneer kan ik inleggen?
» Heeft u jaarruimte? Dan kunt u tot en met het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt inleggen.
» Heeft u reserveringsruimte? Dan kunt u tot en met het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd +5 jaar
»
»
»
»

bereikt inleggen.
Heeft u oudedagsreserve? U mag dan ongeacht uw leeftijd tot een half jaar na het kalenderjaar
waarin uw onderneming is beëindigd de Oudedagsreserve inleggen.
Heeft u oudedagsverplichting? U mag uw oudedagsverplichting tot en met het kalenderjaar 			
waarin u uw AOW-leeftijd + 5 jaar bereikt inleggen.
Heeft u stakingswinst? U mag dan ongeacht uw leeftijd tot een half jaar na het kalenderjaar 			
waarin uw onderneming is beëindigd de stakingswinst inleggen.
Heeft u andere inleg? Dan mag u inleggen tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin u 		
uw AOW-leeftijd +5 jaar bereikt.

Lijfrente
9.

Wat moet ik met het tegoed doen?

10.

Wanneer moet ik een lijfrente kopen?

11.

Kan ik een lijfrente kopen bij een verzekeringsmaatschappij, beleggingsinstelling of 		
andere bank?

U moet met het tegoed een lijfrente kopen.

De regels verschillen per rekening. U vindt deze in de afzonderlijke aanvullende voorwaarden die horen
bij de pensioenspaarrekening, het pensioenspaardeposito en de pensioenbeleggingsrekening (meer
informatie vindt u op de website van ABN AMRO).

U kunt ook bij een andere bank of verzekeraar een lijfrente openen. Dat heet waardeoverdracht. De
andere bank of verzekeraar moet daar wel akkoord mee gaan. Voor het overmaken van het bedrag
betaalt u ons administratiekosten. Banken en verzekeraars hebben met elkaar afgesproken hoe ze
omgaan met waardeoverdrachten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning
Kapitaaloverdrachten (PSK). Wilt u meer weten over waardeoverdracht? Kijk dan op abnamro.nl en
zoek op ‘waardeoverdracht’. Ook op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken vindt u hierover
uitgebreide informatie. Kijk op nvb.nl en zoek op ‘PSK’.
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Let op:
Wilt u weten hoe hoog de administratiekosten zijn? Meer informatie kunt u vinden op de
website van ABN AMRO.

Verder fiscaal sparen bij een verzekeringsmaatschappij, beleggingsinstelling of andere bank
12.

Ik wil het tegoed overmaken naar een verzekeringsmaatschappij, beleggingsinstelling 		
of andere bank om daar fiscaal te sparen. Kan dat?

» Ja. De bank zal over het algemeen meewerken aan het overmaken van het tegoed naar die andere

»

»

bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Als u belegt, moet u eerst uw beleggingen
op uw pensioenbeleggingsrekening verkopen.
Het tegoed kan alleen maar worden overgemaakt als de bank van u en de andere bank,
beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij een aantal gegevens krijgt. De bank zal u laten
weten welke gegevens nodig zijn.
Voor het overmaken van het tegoed naar een andere instelling dan de bank betaalt u
administratiekosten.

Verboden handelingen
13.

Wat zijn verboden handelingen?

Er zijn handelingen met de rekeningen van de Pensioenaanvulling die zijn verboden op
grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Zo mag u het saldo op de rekeningen van
de Pensioenaanvulling niet afkopen, formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid maken,
prijsgeven of vervreemden.

14.
Wat gebeurt er als ik een verboden handeling doe?
» Over het tegoed worden door de bank allereerst administratiekosten afgetrokken.
» Verder zal de bank bij echte afkoop Loonbelasting en sociale premies volgens de Groene tabellen 		

»

inhouden. Goed om te weten: De inhoudingen van belastingen is gebaseerd op loon en alsof het uw
enige inkomen is. Dit bedrag maken we over aan de Belastingdienst. Het bedrag dat overblijft, maken
we aan u over. Het kan zijn dat deze inhouding te veel of te weinig is doordat u bijvoorbeeld andere
inkomsten geniet. Ook moet u revisierente aan de Belastingdienst betalen. Het verschil wordt dan
verrekend met uw belastingaangifte.
Als sprake is van fictieve afkoop, formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid maken, prijsgeven
of vervreemden, houdt de bank een bedrag voor belasting en premies in en draagt dit af aan de
Belastingdienst. Het bedrag dat overblijft wordt, aan u overgemaakt. U moet dan zelf nog revisierente
aan de Belastingdienst betalen.

Let op

Over afkoop van zogenoemde kleine bedragen hoeft u geen revisierente te betalen. Het maximumbedrag waarvoor dit geldt kan per jaar verschillen. Meer informatie over de “regeling afkoop
kleine lijfrenten” vindt u op de site van de Belastingdienst.
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Arbeidsongeschiktheid
15.

Kan ik (een deel van) het tegoed opnemen als ik arbeidsongeschikt ben?

16.

Welk bedrag maakt de bank aan mij over?

Ja, u kunt (een deel van) het tegoed opnemen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. U heeft een doktersverklaring waaruit blijkt
		 a. dat u niet in staat bent om het werk te doen dat u deed tot het moment dat u
		 arbeidsongeschikt werd en
		 b. dat deze situatie vermoedelijk in de komende 12 maanden na de afgifte van de
		 doktersverklaring niet zal veranderen. Of u heeft een zogenoemd toekenningsbesluit van de in		
stelling waarvan u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt of gaat ontvangen.
2. Het bedrag dat u opneemt is niet hoger dan het in de wet Inkomstenbelasting 2001 toegestane 		
bedrag per kalenderjaar. Als u meer wilt opnemen, dan heeft u een verklaring van de
		 Belastingdienst nodig waaruit blijkt hoeveel u op mag nemen.
3. U neemt het bedrag op vóór uw AOW-leeftijd.

De bank houdt op het tegoed of het deel dat u opneemt loonbelasting en sociale premies in volgens
de Groene tabellen. Goed om te weten: De inhoudingen van belastingen is gebaseerd op loon en alsof
het uw enige inkomen is. Dit bedrag maken we over aan de Belastingdienst. Het bedrag dat overblijft,
maken we aan u over. Het kan zijn dat deze inhouding te veel of te weinig is doordat u bijvoorbeeld
andere inkomsten geniet. Ook moet u revisierente aan de Belastingdienst betalen. Het verschil wordt dan
verrekend met uw belastingaangifte.

Welke andere afspraken zijn er?
17.

Zijn er nog andere voorwaarden van toepassing op de Pensioenaanvulling?

18.

Mag de bank de rekeningen van de Pensioenaanvulling opheffen?

19.

Tot wanneer gelden deze voorwaarden?

Op de Pensioenaanvulling zijn ook van toepassing de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.,
behalve het daarin genoemde recht van verpanding. De “cliënt” in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO
Bank N.V. is hetzelfde als “u” in deze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.
gelden alleen als daarvan in deze Algemene voorwaarden Pensioenaanvulling niet is afgeweken. Verder
gelden per rekening van de Pensioenaanvulling aanvullende voorwaarden.
Ja. De bank mag de rekeningen van de Pensioenaanvulling opheffen als er geen saldo meer op staat.
Deze voorwaarden of die daarvoor in de plaats komen, blijven gelden tot de rekeningen van de
Pensioenaanvulling zijn opgeheven.
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Kan de bank de Algemene voorwaarden Pensioenaanvulling (inclusief de aanvullende 		
voorwaarden) en de kosten wijzigen?

20.1 Wijzigingsbedingen
Bij verandering van omstandigheden mogen wij deze voorwaarden wijzigen, evenals de in artikel
17 bedoelde aanvullende voorwaarden. Voor ieder van de volgende rubrieken maken wij een
wijzigingsbeding om deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden aan veranderde
omstandigheden te kunnen aanpassen:
			
a. technologie
			
b. communicatie en communicatiemiddelen
			
c. processen en systemen
			
d. wet- en regelgeving
			
e. rechtspraak, rechtsopvattingen, rechtsuitleg
			
f. beleid, besluit of zienswijze van een toezichthouder
			
g. ons beleid in ons aanbod van producten en diensten
			
h. andere omstandigheden waardoor wij een redelijk belang bij aanpassing hebben.
Wij hebben de wijzigingsbedingen per rubriek maar kunnen deze ook in combinatie gebruiken.
20.2 Kostenstijging
Als de veranderde omstandigheden in lid 1 een kostenstijging veroorzaken, mogen wij deze
kostenstijging aan u doorberekenen.
20.2 Begrenzing
Wij kunnen de wijzigingsbedingen in de leden 1 en 2 niet gebruiken voor aanpassingen die het 		
evenwicht tussen uw en onze rechten en verplichtingen aanzienlijk zouden verstoren in uw 		
nadeel.
20.3 Voorwaarden in overeenkomst
Wij kunnen ook algemene voorwaarden wijzigen die staan in de overeenkomst waarop deze 		
set voorwaarden van toepassing is. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor wijziging van deze 		
voorwaarden.
20.4 Ingang wijzigingen
Als wij wijzigingen doorvoeren, bepalen wij een ingangsdatum. U krijgt minimaal twee maanden 		
voor de ingangsdatum bericht van de wijzigingen. De wijzigingen gaan op de
ingangsdatum automatisch in. Heeft u bezwaar tegen de wijzigingen? Dan kunt u tot aan 		
de ingangsdatum de overeenkomst door een bericht aan ons beëindigen.

21.

Depositogarantiestelsel

De pensioenaanvulling valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw geld
automatisch is beschermd als de bank failliet gaat, tot een bedrag van maximaal € 100.000 per 			
persoon. Deze bescherming geldt voor het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij 			
ABN AMRO Bank N.V.
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Heeft u een klacht over de pensioenaanvulling of over onze dienstverlening? Dan kunt u deze klacht
bij ons indienen. U kunt uw klacht doorgeven via een klachtenformulier. Het klachtenformulier staat op
abnamro.nl. U vindt dit snel als u zoekt op het woord ‘klachten’. Bent u niet tevreden met de uitkomst?
Dan kunt u dit voorleggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of via kifid.nl. U kunt de klacht ook voorleggen aan een rechter in
Nederland.
Op de pensioenaanvulling is het Nederlandse recht van toepassing. Leidt een geschil tot een procedure
bij een rechter? Dan wordt het geschil voorgelegd aan een rechter in Nederland.
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Begrippenlijst
Deze begrippenlijst geldt voor zowel de Algemene voorwaarden Pensioenaanvulling als voor de;
» Aanvullende voorwaarden Pensioenspaarrekening
» Aanvullende voorwaarden Pensioenspaardeposito
» Aanvullende voorwaarden Pensioenbeleggingsrekening
Afkoop

Afkoop is als u (een deel van) het tegoed van de Pensioenaanvulling
gebruikt voor iets anders dan de koop van een lijfrente. Dat is bijvoorbeeld
het geval als u het tegoed laat overmaken naar een gewone spaarrekening.
Dit noemt men ook wel echte afkoop. Van afkoop is ook sprake als u niet
op tijd een lijfrente koopt of daaruit niet op tijd uw eerste uitkering heeft
ontvangen. In dat geval spreekt men van fictieve afkoop.

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop u recht krijgt op een AOW-uitkering.

AOW-leeftijd +5 jaar

Hiermee bedoelen wij uw AOW-leeftijd plus 5 jaar. U moet in het
kalenderjaar waarin u die leeftijd bereikt vóór 31 december een lijfrente
kopen en uw eerste uitkering hebben ontvangen.

Een lijfrente kopen

Als u een lijfrente koopt betekent dat in deze voorwaarden dat u (een deel
van) het tegoed van de Pensioenaanvulling rechtstreeks laat overmaken
naar een bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij voor een
lijfrente.

Fiscale einddatum

31 december van het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd +5 jaar bereikt.

Formeel of feitelijk
voorwerp van zekerheid
maken

Als u van iemand geld leent, wil deze persoon soms van u de zekerheid
hebben dat u die lening ook echt terugbetaalt. Als u dan met de lener
afspreekt dat u de lening (voor een deel) zult aflossen met het tegoed op
de Pensioenaanvulling, maakt u het tot een voorwerp van zekerheid. Als u
de lening dan niet (op tijd) terugbetaalt, kan de lener de bank vragen hem
de lening uit het saldo te betalen.

Jaarruimte

Jaarruimte is het bedrag dat u in een kalenderjaar maximaal als
lijfrentepremie mag aftrekken van uw inkomen in box 1, omdat u in het
voorafgaande kalenderjaar een tekort had in uw pensioenopbouw. U kunt
jaarruimte hebben tot en met het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd
bereikt.

Lijfrente

Als in deze voorwaarden “lijfrente” wordt gebruikt, is dat de lijfrente die in
de Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt genoemd. Kort gezegd is dat:
1. Een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling. Het
bedrag op die rekening wordt in gedeelten uitgekeerd. Met deze
uitkeringen kunt u uw pensioen of ander inkomen aanvullen.
2. Een verzekering. De verzekering geeft u recht op uitkeringen. Met de
uitkeringen kunt u uw pensioen of ander inkomen aanvullen.
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Lijfrentebeleggingsrecht

Een lijfrentebeleggingsrecht is een geblokkeerd recht van deelneming in
een beleggingsinstelling. De waarde daarvan moet u gebruiken voor de
koop van een lijfrente. U kunt het lijfrentebeleggingsrecht alleen afsluiten
bij een beleggingsinstelling, die in de Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt
genoemd.

Lijfrentespaarrekening

Een lijfrentespaarrekening is een geblokkeerde rekening waarop u kunt
sparen en/of beleggen. Het saldo moet u gebruiken voor de koop van een
lijfrente. U kunt de lijfrentespaarrekening alleen openen bij een financiële
instelling (bijvoorbeeld een bank), die in de Wet Inkomstenbelasting 2001
wordt genoemd.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u moet gebruiken voor
de koop van een lijfrente. U kunt de lijfrenteverzekering alleen openen bij
een verzekeraar, die in de Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt genoemd.

(Fiscale) Oudedagsreserve

Als ondernemer kunt u een deel van de winst van uw onderneming in een
kalenderjaar toevoegen aan uw zogenoemde (fiscale) oudedagsreserve.
U moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden. Als u (een deel van) uw
(fiscale) oudedagsreserve gebruikt als inleg voor de Pensioenaanvulling
neemt die oudedagsreserve af. U kunt het bedrag dat u overmaakt op
de Pensioenaanvulling aftrekken van uw inkomen in box 1. Voor meer
informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Oudedagsverplichting

De oudedagsverplichting is een oudedagsspaarregeling in uw eigen bv.
Deze is voortgekomen uit in het verleden opgebouwd pensioen in eigen
beheer (bij uw eigen bv).

Pensioenaanvulling

De Pensioenaanvulling is een geblokkeerde spaarrekening en/
of beleggingsrekening op uw eigen naam. Over het tegoed op de
rekening(en) hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Met het tegoed
moet u in de toekomst een lijfrente kopen. Onder de Pensioenaanvulling
vallen de pensioenspaarrekening, het pensioenspaardeposito en de
pensioenbeleggingsrekening

Pensioenspaarrekening

Pensioenspaardeposito

Pensioenbeleggingsrekening
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De pensioenspaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening met
variabele rente. De rente staat niet vast. De bank kan de rente op elk
moment wijzigen. De pensioenspaarrekening staat op uw eigen naam en is
onderdeel van de Pensioenaanvulling.
Het pensioenspaardeposito is een geblokkeerde spaarrekening met een
vaste rente. De rente wijzigt niet gedurende de afgesproken periode. Het
pensioenspaardeposito staat op uw eigen naam en is onderdeel van de
Pensioenaanvulling.
De pensioenbeleggingsrekening is een geblokkeerde beleggingsrekening.
Met deze rekening kunt u beleggen in een selectie van beleggingsfondsen.
De pensioenbeleggingsrekening staat op uw eigen naam en is een
onderdeel van de Pensioenaanvulling.
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Prijsgeven

Afstand doen van het tegoed op de Pensioenaanvulling.

Reserveringsruimte

Reserveringsruimte is het totaal van alle jaarruimtes van de zeven
voorafgaande kalenderjaren die u niet benut heeft. Die reserveringsruimte
kunt u tot een bepaald bedrag aftrekken van uw inkomen in box 1. Wat dat
maximumbedrag is kunt u lezen op de site van de Belastingdienst.

Resterende Looptijd

Dit is de tijd tussen het overmaken van het gespaarde saldo en de met de
bank afgesproken einddatum.

Revisierente

Saldo

Stakingswinst

Tegoed
Uitkering
Vervreemden

Dit is de rente die u moet betalen als sprake is van een verboden handeling.
Het is een vergoeding voor het renteverlies dat de Belastingdienst lijdt,
omdat in het verleden inleg is afgetrokken van uw inkomen.
Dit is het bedrag dat op de pensioenspaarrekening of
pensioenspaardeposito staat.
Als u (een deel van) uw onderneming verkoopt of beëindigt (staakt) kan
het zijn dat er (stakings)winst is. U kunt het bedrag dat u gebruikt als inleg
voor de Pensioenaanvulling (voor een deel) aftrekken van uw inkomen in
box 1. Welk bedrag dat is, is afhankelijk van uw situatie. Meer informatie
hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Dit is het totaal van de saldi op de rekeningen die u binnen de
Pensioenaanvulling heeft plus de nog bij te schrijven rente.
In deze voorwaarden wordt met uitkering de uitkering bedoeld die u
ontvangt uit een lijfrente.
Als u het tegoed van de Pensioenaanvulling vervreemdt, verandert het van
eigenaar. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u het verkoopt, schenkt of ruilt.

Waarom staan er voorbeelden in deze voorwaarden?

Door voorbeelden op te nemen in deze voorwaarden heeft de bank geprobeerd de artikelen nog
duidelijker te maken. Deze voorbeelden gelden alleen om een vraag te verduidelijken. De voorbeelden zijn
niet uitputtend. Er kunnen zich altijd meer situaties voordoen. Niet alle situaties zijn in de voorbeelden
opgenomen. Deze voorbeelden geven u geen rechten.
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ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland).
Het telefoonnummer is 0900-0024*.
Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl.
ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in
het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder
nummer 12020215. ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van spaarproducten en als
aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten.
Op ABN AMRO Bank N.V. is het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer informatie daarover kunt u
vinden op: abnamro.nl/garantieregeling of opvragen via telefoonnummer 0900-0024*.
ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer
34334259. Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO
Bank N.V. is NL 820646660B01.
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