
U bent met Allianz Nederland Levensverzekering of Allianz Premie 

Pensioen Instelling B.V. (hierna Allianz) overeengekomen dat de 

incasso van de pensioenpremies plaatsvindt via een rekening-

courantverhouding. U ontvangt hiervoor rekening-courantoverzichten: 

dagnota’s en maandoverzichten. In deze toelichting leest u wat deze 

overzichten inhouden en wat de termen betekenen die erop staan.

Soorten overzichten 

Dagnota 

De dagnota ontvangt u bij iedere wijziging op uw rekening-courant. 

De dagnota’s zijn er in vier typen: mutatie, prolongatie, rente en 

geldverkeer.

Maandoverzicht

Het maandoverzicht ontvangt u aan het begin van iedere maand. 

Het is een verzamelnota met alle dagnota’s van de voorgaande 

maand. Hierop staat het saldo van de dagnota’s, de rente en het 

eindsaldo van de betreffende boekmaand. 

Termen op de overzichten

1. Dagnota-type

• Mutatie. U ontvangt deze nota als de premie van een of meerdere 

deelnemers is gewijzigd door een mutatie. De premiespecificatie 

van de verschillende deelnemers vindt u terug in het document 

mutatiebevestiging in de Allianz Pensioen Portal.

• Prolongatie. Deze nota ontvangt u omstreeks de 10e van iedere 

maand. De nota heeft betrekking op de komende maand en  

bevat de maandelijkse premie voor de pensioenregeling.  

De premiespecificatie van de verschillende deelnemers vindt  

u terug in het document deelnamebevestiging of mutatie-

bevestiging in de Allianz Pensioen Portal.

• Rente. Dit is een nota met de rente over het beginsaldo, de  

prolongatie, gewijzigde bedragen en ontvangen betaling(en). De 

rente wordt aan het eind van de maand bepaald en op dagbasis 

berekend vanaf de premievervaldatum. Dit bedrag staat op uw 

maandoverzicht, met het dagnotanummer erbij. .

• Geldverkeer. Deze nota ontvangt u als u een bedrag stort op  

uw rekening-courant. Dit is een bevestiging dat wij het bedrag 

ontvangen hebben.

2.  Regelingnummer

Het regelingnummer is het nummer waaronder de pensioenregeling 

geadministreerd is.

3.  Polisnummer

Het polisnummer is het deelnamenummer van de individuele  

deelnemers.

Toelichting rekening-courant-
overzicht Allianz Pensioen, 

Allianz PPI Pensioen, Allianz Netto 
Pensioen en Allianz Advantage 



4.  Omschrijving

De omschrijving bevat de code van de pensioenaanspraken, gevolgd 

door de naam van de deelnemer. De volgende codes komen voor op 

de dagnota:

Allianz Pensioen (N)

Code Omschrijving

NAA totaal van ouderdomspensioen, premie voor vrijstelling 

bij arbeidsongeschiktheid, eventueel partnerpensioen, 

wezenpensioen, ANW hiaat, WGA hiaat en WIA 

excedent

NBS premie voor vrijwillig bijsparen

NOP premie voor het ouderdomspensioen. Deze code 

gebruiken we ook voor extra stortingen die we  

verrekenen via de rekening-courant

NKA administratiekosten voor actieve  deelnemers

NKG administratiekosten deelnemer gedeeltelijk  

arbeidsongeschikt

NKI eenmalige regelingskosten

Allianz PPI Pensioen (I)

Code Omschrijving

IAA totaal van ouderdomspensioen en eventueel partner-

pensioen, wezenpensioen, ANW hiaat, WGA hiaat en 

WIA excedent  

IWO inkomende Waardeoverdracht Individueel / Col-

lectief  

IOP inhaalpremie  

IKA administratieve kosten deelnemer actief  

IKG administratieve kosten deelnemer gedeeltelijk AO  

IKU kosten Deelnemer uit dienst  

IKE kosten Echtscheiding actieve deelnemer  

IKC kosten Inkomende collectieve waardeoverdracht  

IKI kosten Inkomende individuele waardeoverdracht  

IKY kosten Uitgaande individuele waardeoverdracht  

IKZ kosten Uitgaande collectieve waardeoverdracht  

Allianz Advantage Pensioen (P)

Code Omschrijving

PAA totaal van ouderdomspensioen en eventueel 

partnerpensioen, wezenpensioen, ANW hiaat,  

WGA hiaat en WIA excedent 

PBS premie voor vrijwillig bijsparen

POP premie voor het ouderdomspensioen, als er alleen 

een ouderdomspensioen is  verzekerd. Deze code 

gebruiken we ook voor extra stortingen die we 

verrekenen via de rekening-courant

 

Allianz Netto Pensioen (B)

Code Omschrijving

BNP totaal van ouderdomspensioen, premie voor 

vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid,  eventueel  

partnerpensioen en wezenpensioen

BBS premie voor vrijwillig bijsparen

BOP extra storting

BKA administratiekosten actieve deelnemers

BKG administratiekosten deelnemer gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt

BKI eenmalige regelingskosten

5.  Valutadatum

De valutadatum is de premievervaldatum of wijzigingsdatum waarop 

het bedrag betrekking heeft.

6.  Bedrag af (debet) / Bedrag bij (credit)

Bij een debetbedrag is het bedrag ten gunste van Allianz. Bij een 

creditbedrag is het bedrag ten gunste van u. Deze bedragen worden 

met elkaar verrekend.

7.  Saldo debet/credit

Bij een debetsaldo is het saldo ten gunste van Allianz. Bij een credit-

saldo is het saldo ten gunste van u. Op uw verzoek keren wij het 

creditsaldo uit. Anders verrekenen wij het bedrag met toekomstige 

vorderingen.

8.  Prognosesaldo (op het maandoverzicht)

Het prognosesaldo is het bedrag dat u na een maand moet betalen 

als u het verschuldigde bedrag (debetsaldo) niet betaalt.
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