NOVA POLIS
VERZEKEREN EN BELEGGEN

VERMOGEN OPBOUWEN MET BELEGGEN

UW FINANCIËLE PLANNING CONTINU AFSTEMMEN OP
UW PERSOONLIJKE SITUATIE EN WENSEN ....
De Nova Polis is een combinatie van verzekeren en vermogensvorming die u helemaal kunt
afstemmen op uw persoonlijke wensen en ideeën.

...omdat uw leven voortdurend in beweging is
U zit niet vast aan de keuzes die u bij het afsluiten van de verzekering maakt. Een geruststellende
gedachte als later blijkt dat u eerder of juist later over uw opgebouwde vermogen wilt beschikken.
De Nova Polis is bedoeld voor vermogensopbouw op lange termijn. De minimale looptijd is vijf jaar.

FISCALE ASPECTEN
U kunt de Nova Polis voor verschillende doeleinden gebruiken. Hierop zijn verschillende
fiscale aspecten van toepassing:
• Als lijfrenteverzekering, om extra inkomen op te bouwen als aanvulling op uw pensioen.
De inleg is aftrekbaar*, over de uitkeringen betaalt u belasting.
• Ongewijzigde voortzetting van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), om later uw
hypotheek mee af te lossen. Zowel de stortingen als de uitkering zijn belastingvrij.*
• Als toekomstvoorziening. De waarde van uw opgebouwde vermogen telt mee voor de 		
vermogensrendementsheffing in Box III.
* binnen fiscale grenzen en mogelijkheden. Vraag uw financieel adviseur naar de actuele bedragen.
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U bepaalt zelf hoe uw inleg wordt belegd
Met de Nova Polis bouwt u vermogen op door te beleggen.
Dat kan op verschillende manieren. U kunt kiezen uit
een ruim aanbod van bekende beleggingsfondsen, van
aandelen- en obligatiefondsen tot een garantiefonds. Een
overzicht vindt u op onze website bij Beleggingsfondsen.
Wij bieden externe fondsen aan zodat u de ontwikkeling
hiervan via de media kunt volgen. Hoe meer risico u kunt
en wilt nemen hoe groter de kans op een hoger rendement.
En wilt u op een gegeven moment switchen naar een ander
fonds, dan kan dat natuurlijk. U betaalt alleen de aan- en
verkoopkosten. Uw adviseur helpt u er graag bij.

Extra rendement met de rendementsversneller
MIRJAM VEENSTRA, 33 JAAR
Ik weet dat beleggen in aandelen kans biedt op
aantrekkelijk rendement. Maar zelf houd ik ook
van zekerheid. Met de Nova Polis van Scildon
is beide mogelijk. Je kunt volop beleggen, maar
ook een garantie is mogelijk als je dat wilt.

Voor elke € 22.500,-- die u in de verzekering hebt
opgebouwd krijgt u van ons een eenmalige bonus
van 0,5% over de totale opgebouwde waarde. De
rendementsversneller noemen wij dat. In uw offerte leest u
er meer over.

Tijdelijk meer of minder betalen?
De hoogte van de te betalen premie bepaalt u zelf. En
ondanks dat u daar bij het afsluiten van de polis goed
over nagedacht heeft, kan uw situatie veranderen. Wilt u
tijdelijk minder premie betalen. Dat kan. En uiteraard geldt
het omgekeerde ook. Heeft u een financiële meevaller, of
kunt u (tijdelijk) meer missen, dan stort u gewoon extra
premie. Let op: tijdelijk meer of minder premie storten heeft
gevolgen voor uw op te bouwen vermogen en kan ook
fiscale gevolgen hebben. Uw adviseur rekent het u graag
voor. Als u de premiehoogte wilt wijzigen kan dit kosten
met zich meebrengen.

Extra zekerheid voor uw nabestaanden
PLUSPUNTEN NOVA POLIS
• U kunt kiezen uit een ruim aanbod externe
fondsen.
• U krijgt een rendementsbonus voor elke
€ 22.500,-- opgebouwde waarde.
• U kunt op elk moment van de dag de waarde
van uw verzekering bekijken.
• U bepaalt zelf of uw nabestaanden bij uw
overlijden een uitkering krijgen.

U heeft verschillende mogelijkheden om overlijdensrisico
af te dekken. Zo kunt u ervoor kiezen om een bepaald
percentage van de opgebouwde waarde uit te laten keren
aan uw nabestaanden. Wilt u een vast overlijdenskapitaal
verzekeren? Dan kunt u naast de Nova Polis een
Scildon Lifestyle overlijdensrisicoverzekering afsluiten.
Vraag naar de scherpe tarieven bij uw financieel adviseur.

Kosten
Scildon is duidelijk over kosten. In uw offerte staan alle
kosten overzichtelijk op een rij. Zo weet u van te voren
precies waar u aan toe bent.
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Inzicht in de waardeontwikkeling
U ontvangt jaarlijks een beleggingsoverzicht en een waardeoverzicht. Deze overzichten geven u inzicht in de
waardeontwikkeling en de hoogte van de premies en de kosten binnen uw verzekering. Met uw persoonlijke
toegangscode kunt u 24 uur per dag de waarde van uw Nova Polis bekijken op onze website. U kunt daar ook zelf
opdracht geven om fondsen te verkopen of kopen. In dat geval bespaart u 50% op de aan - en verkoopkosten

Wilt u meer informatie over de Nova Polis?
Neem dan contact op met uw financieel adviseur voor een vrijblijvende offerte. U bent dan meteen verzekerd van
een helder advies dat op uw persoonlijke omstandigheden en wensen is afgestemd.

Scildon (voorheen Legal & General Nederland) is onderdeel van Chesnara Plc, een Engelse financieel dienstverlener met
vestigingen in Engeland, Zweden en Nederland. Chesnara is beursgenoteerd en heeft ruim 1 miljoen klanten. Met Scildon richten
wij ons op mensen met hogere inkomens. Via geselecteerde onafhankelijke adviseurs bieden wij overlijdensriscoverzekeringen,
vermogensopbouwproducten en collectief pensioen. Ons bedrijf is actief in Nederland sinds 1984.
EEN GOEDE KEUZE
Uw financieel adviseur is door Scildon geselecteerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Uw adviseur biedt u oplossingen aan die
zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften en die concurrerend zijn in premie en dekking. Achter al onze producten staat dezelfde
efficiënte en betrokken organisatie; vragen en opdrachten worden altijd snel behandeld. Het niveau van onze dienstverlening heeft ons
al zestien keer de titel ‘Beste Verzekeraar’ opgeleverd.*
Disclaimer

Scildon is zeer zorgvuldig geweest bij de samenstelling van deze brochure. Toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie in
deze brochure altijd volledig juist, compleet en actueel is. Scildon is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat u
gebruik maakt, vertrouwt op of handelingen verricht op basis van de informatie die u leest in deze brochure. Scildon actualiseert
de brochures regelmatig. De nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Scildon is geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
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