GOUDEN HANDDRUK POLIS

U BEPAALT HOEVEEL EN WANNEER ER
WORDT UITGEKEERD ...
Het klinkt mooi, een ‘gouden handdruk’. Maar het wordt natuurlijk
pas echt mooi als u ook optimaal van zo’n ontslagvergoeding
kunt profiteren. Daarom heeft Scildon de Gouden Handdruk Polis
ontwikkeld. Een slimme oplossing waardoor u het meeste voordeel
uit uw ontslagvergoeding haalt.
Graag leggen we u op een eenvoudige manier uit hoe de
Gouden Handdruk Polis werkt.
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U stort uw bruto ontslagvergoeding in de polis en laat deze groeien
door te beleggen.
Heeft u op enig moment behoefte aan een periodieke inkomensaanvulling, dan geeft u uw inkomenswens (hoeveel en hoelang*)
aan bij uw adviseur. Scildon berekent dan voor u hoeveel geld er uit
uw verzekering gehaald moet worden om aan uw inkomenswens te
voldoen. Dit noemen we de ‘aankoop van een periodieke uitkering’.
Kijk naar het rekenvoorbeeld voor extra uitleg hierover.
Het geld dat u niet gebruikt voor de aankoop van een periodieke
uitkering blijft gewoon in uw Gouden Handdruk Polis en rendeert door.
Over het geld dat u periodiek ontvangt, betaalt u belasting.
Als u het aanvullend inkomen niet meer nodig heeft, kunt u de
uitkering gewoon stop laten zetten*. De uitkeringen die u nog zou
ontvangen gaan gewoon terug naar uw verzekering en renderen door.

* hier zijn fiscale regels voor. Uw adviseur kan u hierover informeren.

VOORDELEN OVERSLUITEN
De overheid heeft per 1 januari 2014 de
mogelijkheid voor een stamrechtvrijstelling
geschrapt.
Met een ontslagvergoeding van na die
datum is het afsluiten van een nieuwe
Gouden Handdruk Polis niet meer mogelijk.
Wel kunt u een bestaande Gouden Handdrukverzekering oversluiten naar de Gouden
Handdruk Polis van Scildon.

Voordelen om over te sluiten:
• Groot aanbod van beleggingsfondsen.
• Flexibele opnamemogelijkheden.
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De aankoop van een periodieke uitkering,
een rekenvoorbeeld:
André (53 jaar) heeft een ontslagvergoeding van €
60.000,- ontvangen. Hij heeft dit bedrag in de Gouden
Handdruk Polis gestort. Zijn inkomenswens is om vijf jaar
lang een uitkering van € 10.000,- per jaar te krijgen. Hij wil
dit bedrag graag per kwartaal uitgekeerd krijgen. Met de
Gouden Handdruk Polis kan dat. Scildon bepaalt dan het
bedrag dat nodig is om een lijfrente van € 10.000,gedurende vijf jaar uit te keren. De hoogte van het bedrag
dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de hoogte van
de marktrente op het moment dat de uitkering wordt
aangevraagd. Het bedrag dat nodig is, wordt uit de
Gouden Handdruk Polis gehaald voor de aankoop van
een periodieke uitkering. Het overgebleven deel van de
ontslagvergoeding rendeert gewoon door in de door André
gekozen beleggingsfondsen.

U bepaalt zelf hoe er voor u belegd wordt
Zolang u uw kapitaal niet wilt gebruiken voor de aankoop
van een periodieke uitkering, wordt uw geld in de
verzekering belegd. U loopt dan wel beleggingsrisico, uw
beleggingen kunnen meer maar ook minder waard worden.
U kunt ook kiezen voor meer zekerheid. Wat betreft de
beleggingsmogelijkheden biedt de Gouden Handdruk Polis
u alle vrijheid.

MEER OVER EEN PERIODIEKE UITKERING

Wanneer stopt de Gouden Handdruk Polis?

Voor de opgebouwde waarde in uw verzekering
kunt u op de einddatum een zogenoemde
direct ingaande lijfrente (DIL) aankopen. Deze
lijfrenteuitkeringen zijn aan bepaalde fiscale
regels gebonden. Het kapitaal dat u hebt
opgebouwd in uw Gouden Handdrukverzekering
is bruto, dat wil zeggen dat hierover nog geen
belasting is betaald. Op de aan u uit te keren
lijfrentetermijnen wordt daarom op het moment
van uitkeren alsnog belasting ingehouden.
U krijgt de termijnen netto uitgekeerd. U
betaalt dus pas belasting als u de Gouden
Handdrukverzekering daadwerkelijk tot uitkering
laat komen (maximale einddatum is de AOWgerechtigde leeftijd).
Op die manier kunt u het moment uitstellen
waarop u belasting betaalt. Dit kan om meerdere
redenen interessant zijn. Uw adviseur kan u daar
meer over vertellen.

Tót uw AOW-leeftijd kunt u de waarde van uw Gouden
Handdruk Polis gebruiken voor aanvullend inkomen:
wanneer u maar wilt en hoeveel u maar wilt*. Dat
kan betekenen dat een deel van uw geld ‘ongebruikt’
blijft. Dit deel blijft voor u belegd in de door u gekozen
beleggingsfondsen. Op de AOW-gerechtigde leeftijd moet
de waarde van de verzekering worden gebruikt voor de
aankoop van een periodieke uitkering. U kunt zelf kiezen bij
wie u dat doet. De Gouden Handdruk Polis komt daarmee
te vervallen.
* binnen de fiscale regels

KOSTEN
Scildon is duidelijk over kosten. In de offerte staan alle
kosten overzichtelijk op een rij. Zo weet u van te voren
precies waar u aan toe bent.
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Ook uw nabestaanden staan niet met lege handen
Wat gebeurt er met de verzekering als u overlijdt ? Dan is
90% van het geld (het opgebouwde vermogen) in uw Gouden
Handdruk Polis voor uw partner of uw kinderen jonger dan 30
jaar. Omdat uw nabestaanden bij uw overlijden minder krijgen
uitgekeerd dan het opgebouwde vermogen, voegt Scildon als
vergoeding voor dit risico jaarlijks een risicopremie toe aan
het opgebouwde vermogen.

Wilt u meer informatie over de
Gouden Handdruk 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. In de offerte staan alle kosten vermeld
voor deze verzekering.

PLUSPUNTEN
GOUDEN HANDDRUK POLIS
• U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u
extra inkomen nodig heeft.*
• U kunt uw ontslagvergoeding laten
groeien door te beleggen in fondsen.
U kiest zelf in welke fondsen u wilt
beleggen.
• Uw opgebouwde vermogen wordt voor
90% uitgekeerd aan uw nabestaanden**
als u komt te overlijden.
* binnen de fiscale regels
** partner of kinderen tot 30 jaar

OVER SCILDON
Scildon is onderdeel van Chesnara Plc, een Engelse financieel dienstverlener met vestigingen in Engeland, Zweden en
Nederland. Chesnara is beursgenoteerd en heeft circa 900.000 klanten. Via geselecteerde onafhankelijke adviseurs bieden wij
overlijdensrisicoverzekeringen, vermogensopbouwproducten en collectief pensioen. Ons bedrijf is actief in Nederland sinds 1984. Tot
2017 was de naam van ons bedrijf Legal & General Nederland.
Scildon valt onder alle Nederlandse wet- en regelgeving én onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).

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 17 keer de titel ‘Beste Verzekeraar’ opgeleverd.

Disclaimer

BEZOEKADRES:

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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