AANVRAAGFORMULIER
OFFERTE
ALLIANZ PENSIOENKLIK

Deelnemer

Vraag 4:

Naam deelnemer		

Is het voor u duidelijk dat als u eenmaal heeft gekozen om een deel van

Deelnamenummer		

uw pensioen vast te klikken, dat dit later niet meer terug te draaien is?

Regelingnummer		

Ja		

Nee

Pensioenklik

Vraag 5:

Met de Allianz Pensioenklik kunt u (een deel van) uw opgebouwde pensioen-

Bent u ervan op de hoogte dat u het vastgeklikte pensioen niet kan overdragen

kapitaal al voor de pensioendatum veiligstellen door hiervoor gegarandeerde

naar een andere bank- of verzekeringsmaatschappij?

pensioenuitkeringen aan te kopen. De pensioenuitkeringen uit de Pensioenklik

Ja		

Nee

gaan in vanaf de pensioendatum. Deze uitkeringen zijn niet meer afhankelijk
van beleggings-resultaten en de rentestand op de pensioendatum.

Vraag 6:
Bent u zich bewust dat het vastgeklikte pensioen niet jaarlijks wordt

Wij willen er graag zeker van zijn dat u een weloverwogen keuze maakt.
Dit product bieden we niet aan zonder dat u advies heeft ingewonnen.

geïndexeerd?
Ja		

Nee

Wij zijn wettelijk verplicht om na te gaan of u begrijpt welke risico’s aan dit
product en het afsluiten daarvan zijn verbonden. Wij verzoeken u daarom

Vraag 7:

onderstaande vragen te beantwoorden.

Bent u van mening dat u dit product direct zonder advies af kunt sluiten?
Ja		

Nee

Vraag 1:
Hebt u advies ingewonnen bij uw financieel adviseur over dit product?
Ja		

Nee

Heeft alle vragen met ja beantwoord, dan kunnen wij u een offerte sturen voor
Allianz Pensioenklik. Wij verzoeken u dan dit formulier verder in te vullen en te
ondertekenen.

Vraag 2:
Zijn alle productkenmerken en de gevolgen voor uw financiële situatie u

Ik heb alle vragen met ja beantwoord en ik begrijp dat er risico’s er aan het

duidelijk?

product verbonden zijn. Ik wil graag een offerte ontvangen voor een Allianz

Ja		

Nee

Vraag 3:
Bent u op de hoogte dat er kosten zijn verbonden aan de Allianz Pensioenklik?
Ja		

Nee

Pensioenklik.

Ik beleg in een Allianz Pensioen Lifecycle.

Handtekening voor akkoord

		

Als u belegt in een Allianz Pensioen lifecycle, dan zullen wij de

Ik verzoek Allianz Nederland Levensverzekering mij een offerte te sturen voor de

		

beleggingen naar verhouding verkopen.

Allianz Pensioenklik. Ik ben bekend met het feit dat Allianz Nederland Levensverzekering als financiële aanbieder niet adviseert. En dat ik voor een deskundig

Ik heb gekozen voor Allianz Pensioen Zelf Beleggen.

advies contact moet opnemen met de financieel adviseur die bij de pensioen-

		

Als u heeft gekozen voor Allianz Pensioen Zelf beleggen, dan verzoeken

regeling betrokken is.

		

wij u hieronder uw keuze aan te geven.

		

Ik wil de Allianz Pensioenklik betalen door mijn beleggingen naar

Datum 			

verhouding te verkopen.

Plaats				

		

Ik wil de Allianz Pensioenklik betalen door de volgende fondsen

Handtekening 		

			

te verkopen:

Fonds-keuze

Verkoop
bedrag

Verkoop
percentage

Aandelenfonds wereld

Bewaar

Print

Wis

NT World Custom ESG Index Equity Fund (FGR)
iShares Developed World Index Fund (IE)

Formulier opsturen

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

• Vul dit formulier volledig in. Vergeet uw handtekening niet.

Aandelenfonds Emerging Market

• Print dit formulier.

NT EM Custom ESG Index Equity Fund (FGR)

• Stuur of mail het formulier naar:

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Postadres:

Obligaties

			Afdeling Pensioenen

Allianz Nederland Levensverzekering

NT High Yield ESG Index Fund

				

Antwoordnummer 5375

Ishares Global High Yield Corporate Bond
UCITS ETF

				

3000 VB Rotterdam

E-mailadres:

NT European Sustainable Investment Grade
Credit Index Fund
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE
MTS 25y
iShares Euro Investment Grade
Corporate Bond Index Fund (IE)
iShares Emerging Markets Government Bond
Index Fund (LU)
Hypotheken
Allianz Dutch Mortgage Fund
100%

Allianz Nederland Levensverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux
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AFM-nummer 12042158. Inschrijfnummer KvK 59395435.

300008-183-03

pensioenen@allianz.nl

		

