NOVA TOP (GARANT) PENSIOEN

ALS DGA HEEFT U AL GENOEG AAN UW HOOFD ....
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt u niet onder de Pensioenwet.
Voor u betekent dit meer vrijheid en flexibiliteit.

……..maar met een pensioenverzekering heeft u minder zorgen!
Met een pensioenverzekering bouwt u een pensioenkapitaal op dat is beschermd
bij een eventueel faillissement. U kunt een uitkering voor uw nabestaanden en
voor het geval u arbeidsongeschikt wordt eenvoudig meeverzekeren. Gedurende
de looptijd kunt u de verzekering aan uw eisen en wensen aanpassen. Indien
wenselijk kunt u ook uitsluitend een uitkering voor uw partner verzekeren.

DEKKINGSMOGELIJKHEDEN NOVA TOP (GARANT)
- alleen ouderdomspensioen
- ouderdomspensioen in combinatie met nabestaandenpensioen
- alleen nabestaandenpensioen
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U bepaalt zelf hoe uw inleg wordt belegd met
Nova Top Pensioen

￼ MARCEL KERSBERGEN, 48 JAAR
Als directeur-grootaandeelhouder wil ik mij
geen zorgen hoeven te maken over mijn
pensioen. Doordat ik veel uren maak, zorgt
mijn vrouw voor de kinderen. Als ik wegval,
wil ik mijn gezin verzorgd achterlaten. Met de
pensioenverzekering van Scildon kan ik dat
allemaal regelen.

Met Nova Top Pensioen bouwt u vermogen op door
te beleggen. Dat kan op verschillende manieren. U
kunt kiezen uit een ruim aanbod van gerenommeerde
beleggingsfondsen, van aandelen- tot garantiefondsen.
Zo heeft u de mogelijkheid om een beleggingsportefeuille*
samen te stellen die het beste bij u en uw persoonlijk
risicoprofiel past. Wij bieden alleen externe fondsen aan
zodat u de ontwikkeling hiervan via de media kunt volgen.
En wilt u op een gegeven moment switchen naar een ander
fonds, dan kan dat natuurlijk. U betaalt alleen de aan- en
verkoopkosten. Wel is van belang dat u daarbij binnen uw
risicoprofiel blijft. Uw adviseur kijkt graag samen met u
naar de beleggingsmogelijkheden.

Extra zekerheid met Nova Top Garant Pensioen
Met Nova Top Garant Pensioen beschikt u over een
pensioenvoorziening in een veilig jasje. Het eindkapitaal
is gegarandeerd. Vraag uw adviseur naar de actuele
garantierente. Het pensioenkapitaal wordt veilig
opgebouwd in het Staatsleningen Depot. Het rendement is
gekoppeld aan Nederlandse staatsleningen, die als één van
de veiligste investeringen worden gezien. Op de einddatum
wordt het verzekerde bedrag gegarandeerd uitgekeerd. Als
het werkelijke bruto rendement in het depot hoger is dan
het garantierendement, kan de uitkering zelfs hoger zijn.

Extra rendement met de rendementsversneller
Voor elke € 22.500,-- die u in de verzekering heeft
opgebouwd krijgt u van ons een eenmalige bonus
van 0,5% over de totale opgebouwde waarde. De
rendementsversneller noemen wij dat.

UW PERSOONLIJK RISICOPROFIEL
Uw risicoprofiel geeft aan hoeveel risico u kunt en wilt lopen bij de belegging van uw pensioen. Het profiel
wordt mede bepaald door de beantwoording van een aantal vragen. Uw persoonlijk risicoprofiel samen met
de resterende looptijd tot aan uw pensioendatum zijn bepalend voor de manier waarop u belegt binnen uw
pensioenverzekering.
Gedurende de looptijd is het van belang om regelmatig te kijken of uw beleggingen nog aansluiten bij uw
risicoprofiel.

*Maximaal negen beleggingsfondsen
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Uw nabestaanden verzorgd achterlaten
U bepaalt zelf of er aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd,
mocht u vóór de einddatum komen te overlijden. De overlijdensuitkeringen zijn altijd gegarandeerd. U kunt kiezen uit de
volgende mogelijkheden:
• Nabestaandenpensioen op basis van de depotwaarde
vermeerderd met 10%
U profiteert van het rendement van het beleggingsdepot.
Als u overlijdt, dan keert de verzekering deze waarde uit,
plus 10%. De nabestaanden moeten een nabestaandenpensioen aankopen.
• Gegarandeerd nabestaandenpensioen
Bij overlijden keert deze verzekering periodiek een bedrag
(nabestaandenpensioen) uit aan uw partner. Bijvoorbeeld
om het inkomen aan te vullen. De uitkering aan uw 		
partner is levenslang. U kunt voor een gelijkblijvend of 		
een stijgend (waardevast) bedrag kiezen. Daarnaast kunt
u ook een tijdelijk nabestaandenpensioen meeverzekeren.
Bijvoorbeeld als uw partner geen recht heeft op Anw.
• Geen nabestaandenpensioen
U betaalt geen overlijdensrisicopremie.
Als u niet rookt, krijgt u korting op de overlijdensrisicopremie.

PLUSPUNTEN NOVA (TOP) GARANT PENSIOEN
• Uw pensioen is beschermd bij een eventueel
faillissement.
• U kunt binnen uw risicoprofiel beleggen naar
eigen inzicht met een keuze uit een ruim
aanbod beleggingsfondsen. Een pensioen op
basis van garantie is mogelijk.
• Jaarlijks ontvangt u per post een overzicht
van uw pensioenopbouw.
• U krijgt een rendementsbonus voor elke
€ 22.500,-- opgebouwde waarde.

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.

Inzicht in de waardeontwikkeling
Wij informeren u jaarlijks over de waardeontwikkeling van
uw pensioen en de hoogte van de premies en kosten. Met
uw persoonlijke toegangscode kunt u 24 uur per dag het
saldo van uw Nova Top (Garant) Pensioen bekijken op onze
website.

• U bepaalt zelf of er bij uw overlijden wordt
uitgekeerd.
• U krijgt korting op de overlijdensrisicopremie
als u niet rookt.
• U kunt op elk moment van de dag de waarde
van uw verzekering bekijken.
• U krijgt vooraf inzicht in alle kosten.
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Code Rendement & Risico

INZICHT IN UW PENSIOEN

Het Verbond van Verzekeraars heeft een code opgesteld.
Daarin wordt de voorlichting over rendement en risico
van beleggingen geregeld. Doel van deze Code is om u
meer inzicht te geven in het rendement en risico van uw
beleggingen en de invloed die zij hebben op het uit te keren
kapitaal.
Scildon onderschrijft de Code Rendement & Risico.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet
u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u
tot nu toe heeft opgebouwd en bij welke
pensioenuitvoerder (pensioenfonds
of - verzekeraar). Ook ziet u wat uw
nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW
en pensioen dat u al ontvangt, worden
niet getoond. Ook wat u eventueel zelf
heeft geregeld voor uw pensioen is niet
opgenomen in het overzicht. U krijgt
toegang tot uw gegevens met DigiD.

Wilt u meer informatie over
het Nova Top (Garant) Pensioen?
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.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd
door de Stichting Pensioenregister. De
Stichting Pensioenregister is opgericht
door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
en alle Nederlandse pensioenuitvoerders.

Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. U kunt deze downloaden via www.Scildon.nl

Let op! Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat
wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar
ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het
verleden zijn behaald garanderen dus niets voor de toekomst.
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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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