Particulier
Banksparen

Productwijzer
Lijfrentenieren

U heeft een kapitaal opgebouwd als aanvulling op uw pensioen. Maar hoe
kunt u dit eenvoudig en zonder kosten gebruiken voor uw oude dag? Lijfrentenieren is daarvoor ideaal. Daarmee is het mogelijk om een hoge maandelijkse
uitkering te ontvangen. Zonder dat u te maken krijgt met onverwachte kosten.

Wat is Lijfrentenieren?

U wilt gemak

Lijfrentenieren is een geblokkeerde spaarrekening met een

U bepaalt zelf de ingangsdatum van Lijfrentenieren én wan

aantrekkelijke vaste rentevergoeding. U krijgt vanaf deze reke

neer u stopt met werken. Maar houd er rekening mee dat

ning een vaste maandelijkse uitkering. Hoeveel dat precies is,

uw keuze wel fiscale gevolgen kan hebben. Uw Adviseur

hangt af van de hoogte van het gestorte bedrag, de door u ge

kan u hier meer over vertellen.

kozen looptijd en de rente. Op de uitkeringen houdt RegioBank
de wettelijke loonheffing in en draagt deze af aan de fiscus;

Zo werkt Lijfrentenieren

de maandelijkse uitkeringen storten we netto op uw rekening.

1 Rekening openen. U kunt heel eenvoudig een rekening ope

Uw Adviseur kan u meer vertellen over de looptijden waaruit u

nen via uw Adviseur.

kunt kiezen en de daarbij behorende rente.

U wilt zekerheid
Uw geld komt op een geblokkeerde spaarrekening te staan,

het wordt dus niet belegd.
U

ontvangt een aantrekkelijke rente op uw geblokkeerde

spaarrekening.
De

looptijd en het tijdstip van uitkeren staan van tevoren

vast. Tijdens de looptijd verandert het rentepercentage niet.
Bij

2 Uw storting bepalen. U kunt op Lijfrentenieren alle be
dragen storten die u bij een verzekeraar of bank heeft op
gebouwd als aanvulling op uw pensioen (en die voldoen aan
de fiscale voorwaarden). Kom(t)(en) er binnenkort (een
koopsompolis(sen) vrij? Dan is het handig dit vrijkomende
kapitaal op te nemen in Lijfrentenieren. Het voordeel hier
van is dat u vanuit één rekening de periodieke uitkeringen
ontvangt. Wel zo overzichtelijk.

het afsluiten van Lijfrentenieren weet u het maandbe

drag vóór belastingen. Wat u netto ontvangt, is afhankelijk

Ondernemers kunnen bovendien de stakingswinst en de

van uw persoonlijke fiscale situatie.

oudedagsreserve storten op Lijfrentenieren. Bij verschil

Mocht

u komen te overlijden, dan keert RegioBank de res

terende termijnen periodiek uit aan uw wettelijke erfgena

lende ingangsdata worden meerdere rekeningen voor u
geopend.

men. Hieraan zijn wel fiscale voorwaarden verbonden.

U wilt transparantie
U betaalt voor Lijfrentenieren geen kosten. Er zijn wel kosten

verbonden aan voortijdige beëindiging van Lijfrentenieren.

3 Maandelijkse uitkering bepalen. Aan de hand van de
looptijd, uw inleg en de fiscale regels wordt berekend wat
voor bedrag u maandelijks krijgt. De minimale looptijd is
afhankelijk van de leeftijd waarop u Lijfrentenieren afsluit.

2.00.10.10 (17-12-2013) - Aan de inhoud van deze Productwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
RegioBank behoudt zich het recht voor om het productaanbod, de voorwaarden en rente te wijzigen.
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Samen met uw Adviseur bepaalt u het definitieve maand

De voordelen van Lijfrentenieren

bedrag. We houden daarbij rekening met uw persoonlijke

1 Zekerheid: u weet precies waar u aan toe bent.

wensen en omstandigheden, en de fiscale regels. Vraag uw

2 Transparantie: er worden geen kosten in rekening

Adviseur naar de nodige achtergrondinformatie en de voor
waarden. Of kijk op www.regiobank.nl.

gebracht.
3 Gemak: snel en eenvoudig af te sluiten en u bepaalt
zelf de ingangsdatum.

4 De maandelijkse uitkering. Als u begint met Lijfrentenieren
biedt RegioBank u een aantrekkelijke rente: u krijgt deze
gegarandeerd vergoed gedurende de door u gekozen loop
tijd. U kunt de rente, de looptijd en het bedrag tussentijds
niet wijzigen. Dit betekent dat u een gelijkblijvend bedrag
ontvangt dat bestaat uit een deel van het door u gestorte
bedrag en de daarover berekende rente. RegioBank keert
u maandelijks een nettobedrag uit, dit wil zeggen dat

U wilt nu Lijfrentenieren afsluiten
Vraag uw Adviseur naar de nodige achtergrondinfor

matie en de voorwaarden.
Of kijk op www.regiobank.nl.
Maak een afspraak met uw Adviseur.

RegioBank de wettelijk verplichte loonheffing voor u in
houdt en afdraagt.
5 In geval van overlijden. Bij overlijden keren we de nog niet
uitgekeerde bedragen periodiek uit aan uw wettelijke erf
genamen. Hieraan zijn wel fiscale voorwaarden verbonden.
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