Financiële Bijsluiter

Het product
De risico's
De kosten

De Pensioen Op Maat Verzekering
van Conservatrix Levensverzekeringen N.V.
Gebruik de Financiële Bijsluiter vóór u overgaat tot het afsluiten van De Pensioen Op Maat Verzekering.
Vergelijk deze Financiële Bijsluiter ook met de bijsluiter van andere direct ingaande uitkeringen en lijfrenten.
Lees ook de offerte en/of de algemene voorwaarden.

Let op! Er wordt gerekend met een eenmalige inleg van €20.000. Uw persoonlijke keuzes en situatie kunnen
van invloed zijn op de resultaten die in deze bijsluiter vermeld worden. Meer informatie:
www.definancielebijsluiter.nl of vraag een adviseur.

De opbrengst
Eerder beëindigen

Er wordt gerekend met een
eenmalige inleg van €20.000

Heeft u vragen?
Conservatrix Levensverzekeringen N.V., Postbus 6, 3740 AA Baarn, (035) 548 08 72
of neem contact op met een adviseur.
Deze Financiële Bijsluiter is opgesteld op 01 januari 2013 volgens de voorschriften
van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Deze organisatie houdt toezicht op sparen,
lenen, beleggen en verzekeren.

Wat houdt De Pensioen Op Maat Verzekering in?
U gaat

U moet

U kunt

sparen

eenmalig een bedrag storten
Vraag naar het bedrag

een gegarandeerd levenslange periodieke
uitkering ontvangen.
Vraag naar de hoogte en duur van de
uitkering

én verzekeren

eenmalig premie betalen

bij overlijden een vast periodieke uitkering
nalaten aan nabestaanden.

Vraag naar het bedrag

Wat zijn de risico's?

Risico dat uw uitkering lager is dan verwacht

Wat zijn de kosten?

U kunt dit product vergelijken op inleg, uitkering en voorwaarden.
De kosten zijn in de hoogte van de uitkering verwerkt.
Hogere kosten leiden tot een lagere uitkering en andersom.

Wat kan De Pensioen Op Maat Verzekering opbrengen?

U krijgt een levenslange uitkering van €89.30 per maand bij een inleg van €20.000
Indien u overlijdt, krijgt uw partner een levenslange uitkering van €62.51 per maand

Bij overlijden

Bij leven

Wat gebeurt er bij eerder beëindigen?

73265 (FBG Online)

Eerder beëindigen

Gevolgen

bij uw overlijden

uw partner krijgt een vaste periodieke uitkering van €
62,51 per maand.
Vraag naar de voorwaarden

bij opzeggen (bijvoorbeeld bij scheiding,
baanverlies, arbeidsongeschiktheid)

u kunt volgens de voorwaarden niet opzeggen

