
ALLIANZ
PENSIOENKLIK  

Een gegarandeerd pensioen vastklikken voor later



HOE WERKT HET ALLIANZ PENSIOENKLIK?

Elke maand worden er premies voor u betaald, waarmee u een 

pensioenkapitaal opbouwt. Met dit pensioenkapitaal koopt u op 

de pensioendatum een ouderdomspensioen en eventueel een 

partnerpensioen. Met de Allianz Pensioenklik kunt u met dit kapitaal 

- of een deel daarvan - al voor de pensioendatum een pensioen 

kopen. 

Let op! Heeft u een bedrag vastgeklikt? Dan kunt u dit niet meer 

terugdraaien. U maakt geen beleggingsrendement meer over dit 

bedrag. Er vindt geen indexatie plaats over de uitkering. Dit betekent 

dat dit een vast bedrag is en dat dit bedrag niet wordt aangepast 

aan de eventuele inflatie. 

Voorwaarden aan een Pensioenklik

Voor het vastklikken van pensioen gelden de volgende 

voorwaarden:

• Uw beleggingssaldo is minimaal € 10.000,-. 

• U bent nog in dienst bij uw werkgever. 

• De premies van uw werkgever zijn allemaal voldaan.

• Eenmaal vastgeklikt pensioen kan niet meer worden 

teruggedraaid. 

• U kunt maximaal 1 keer per jaar ‘klikken’.

WAT KOST EEN PENSIOENKLIK?

Voor de eerste pensioenklik wordt € 750,- administratie-kosten 

in rekening gebracht. Deze kosten zijn eenmalig, dus bij een 

volgende pensioenklik betaalt u deze niet meer. Het tarief voor de 

aankoop van het pensioen bestaat daarnaast nog uit de volgende 

componenten:

1. Uw overlevingskans. Deze wordt berekend op basis  

van de Sterfteprognosetafel AG 2014 startjaar 2021.  

De sterftekans wordt door ons wel gecorrigeerd. 

2. Allianz Pensioenklik-marktrente. Elke 2 weken publiceren we de 

marktrente op onze website. Op de marktrente is een afslag in 

rekening gebracht. Dit doen we als wettelijke verplichting voor 

onze solvabiliteit en voor het beheer van de Allianz Pensioenklik. 

3. Wij rekenen 0,25% verkoopkosten voor de beleggingen. 

Deze kosten houden we in op de waarde van uw 

beleggingsportefeuille. 

ALLIANZ
PENSIOENKLIK 
Allianz biedt de Allianz Pensioenklik binnen Allianz Pensioen. Met de Allianz 
Pensioenklik heeft u de mogelijkheid om voor uw pensioendatum (een deel 
van) het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd met beleggingen om  
te zetten in een gegarandeerd pensioen. Wij noemen dat vastklikken.  
Het vastgeklikte pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt door 
Allianz gegarandeerd. U weet dus na het vastklikken zeker welk pensioen  
u vanaf uw pensioendatum ontvangt. 

IN DEZE BROCHURE VINDT U 
EEN ANTWOORD OP DE V
OLGENDE VRAGEN:

• Wat is de Allianz Pensioenklik?
• Hoe werkt de Allianz Pensioenklik?
• Hoe vraag ik een offerte aan?



Voorbeeldberekening Allianz Pensioenklik

Er zijn twee situaties mogelijk:

1. Het is de eerste keer dat u pensioen voor later inkoopt  

bij Allianz.

2. U heeft al eerder pensioen voor later ingekocht bij Allianz.

Het is de eerste keer dat u pensioen voor later inkoopt

Stel: U heeft € 10.000,- die u nu alvast wilt gebruiken voor 

de aankoop van een gegarandeerd pensioen. 

Bij de eerste pensioenklik brengen we eenmalig € 750,- 

administratiekosten in rekening. Voor deze € 750,- verrichten we 

alle toekomstige administratieve handelingen voor deze 

pensioenklik en eventuele toekomstige pensioenklikken. 

U houdt dus € 9.250,- over. Dit wordt gebruikt om  

uw pensioen uitkering te bepalen. Bij de bepaling van  

uw pensioen uitkering houden we rekening met:

1. De periode dat uw inleg rendeert 

 (de Allianz Pensioenklik marktrente).

2. Uw levensverwachting die Allianz heeft ingeschat.

Hieronder lichten we dit per punt toe 

• De risicovrije rente wordt 2-wekelijks overgenomen van het 

Nederlandse centrum voor de statistiek en is de lange termijn 

verwachting van de op dat moment in de markt beschikbare 

middelen (denk aan Nederlandse staats- obligaties).

• De levensverwachting is gebaseerd op de waargenomen sterfte 

van de Nederlandse bevolking. We houden rekening met 

een verwachte verhoging van de levens-verwachting naar de 

toekomst. Ook doen we een correctie voor een representatieve 

(vergelijkbare) pensioenpopulatie. 

 



De volgende tabel toont wat u kunt verwachten voor een eerste 

inleg van € 10.000,- en vervolg inleg van € 10.000,-  

bij een voorbeeldrente van 1%.

Leeftijd Tarief 
rente

Koopsom 
factor

Uitkering 
(per jaar) 
uit 1ste 
inleg

Uitkering 
(per jaar) 
uit 2de 
inleg

55 jaar 1% 19,51343 € 474,03 € 512,47

67 jaar 1% 21,80091 € 424,29

Vergelijk met Allianz Direct Ingaand Pensioentarief 

67 jaar 1% 21,70788 € 399,75

De berekening van de pensioenklik wordt uitgedrukt in een factor. 

Door de inleg te delen door deze factor kunt u de hoogte van 

uw aanspraak berekenen. Wilt u weten of de pensioenklik voor u 

passend is? Vraagt u dan via uw financieel adviseur een offerte aan.

U heeft al een keer pensioen voor later gekocht

Als u nog een keer pensioen aankoopt is de berekenings-methode 

hetzelfde. U hoeft echter de eenmalige kosten van € 750,- niet meer 

te betalen. Deze kosten worden bij iedere volgende pensioenklik 

niet meer in rekening gebracht. U ziet dit ook terug in bovenstaande 

tabel. 

HOE VRAAGT U EEN OFFERTE AAN? 

Uw adviseur kan bij ons een offerte opvragen voor de Allianz 

Pensioenklik. Dit kan via het formulier op www.allianz.nl/

pensioenklik. Na ontvangst van dit formulier, ontvangt u van ons 

de offerte met het gegarandeerde ouderdoms- en partnerpensioen. 

Deze offerte is 2 weken geldig. Als u gebruik wilt maken van Allianz 

Pensioenklik, onderteken dan de offerte, samen met uw eventuele 

partner, en verstuur deze naar Allianz. 

Zodra wij de getekende offerte van u hebben ontvangen, 

verwerken wij de Pensioenklik. U ontvangt een bericht van ons 

wanneer de Allianz Pensioenklik verwerkt is. In uw pensioenportal 

www.allianz.nl/mijnpensioen ziet u dan het vastgeklikte bedrag en 

de beleggingswaarde die voor de Allianz Pensioenklik gebruikt is.

ALLIANZ

Allianz biedt flexibele oplossingen voor pensioen en andere 

inkomensrisico’s.

Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen 

kunt u uw pensioen altijd volledig naar eigen wens samenstellen. 

Uw financieel adviseur is u daarbij graag van dienst

KLACHTENREGELING

Klachten over onze producten en diensten kunt u aan uw 

financieel adviseur voorleggen.

Mocht u er niet uitkomen, richt uw klacht dan schriftelijk 

aan de directie van Allianz Levensverzekering, 761, 3000 AT 

Rotterdam. Stuur deze voorzien van uw naam, adres en 

polisnummer of dien uw klacht in via www.allianz.nl.

Als uw klacht dan niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze 

sturen aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie op 

www.kifid.nl.



Allianz Nederland Levensverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.

Coolsingel 120 
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Tel. 088 - 577 41 43

AFM-nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435

www.allianz.nl
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