
Deze flyer geeft uitleg over de brief die u van ons kreeg over de winstdeling op 
uw verzekering. Wij sturen u dit overzicht om u inzicht te geven in het rendement 
op uw verzekering en de waarde die u krijgt op de einddatum van de verzekering.

Op het overzicht ziet u het volgende:

De gegevens die hier staan betekenen het volgende:

1. Dit is uw polisnummer.

2. Dit is de polisverjaardag. De datum waarop de rentewinst is 

berekend. Dit is altijd een datum van vorig jaar.

3. Dit is het bedrag dat bij de ingangsdatum van de verzekering 

gegarandeerd is afgesproken.

 Hoe dit is berekend leggen we verderop uit.

4. Dit is het extra bedrag dat u krijgt op de einddatum van de  

verzekering. Dit bestaat uit de rentewinst die u al hebt 

 gespaard en de winstbijschrijving die u nog spaart tot de  

einddatum van de verzekering.

5. Dit is het bedrag aan overrente dat u in het voorbije jaar  

hebt gekregen. Dit bedrag is onderdeel van het bedrag bij  

“winstbijschrijving op de einddatum obv 4%”.

6. Dit is het bedrag dat u van ons krijgt op de einddatum van  

de verzekering. Dit kan nog hoger worden, maar niet meer lager.

 Wij hebben rekening gehouden met de wijzigingen die voor deze 

datum zijn gedaan.

Meest gestelde vragen: 

Hoe is het verzekerd kapitaal berekend?

Om het verzekerd bedrag te kunnen betalen, wordt een deel van 

uw premie geïnvesteerd in obligatieleningen. Deze obligatieleningen 

leveren een rendement op van 4,5%. Hiervan zijn 0,5% kosten. 

De overige 4,0% is voor u. Als Allianz minder rendement maakt dan 

4,5%, krijgt u toch ten minste 4,0%. Met de berekening van het bedrag 

op uw polisblad hebben wij hiermee rekening gehouden.

Wat is ‘overrentewinstdeling’?

Als het rendement op de obligatieleningen hoger is dan 4,5%, 

is er sprake van ‘rentewinst’. Als er sprake is van ‘rentewinst’, 

krijgt u een hoger bedrag wanneer de polis de einddatum bereikt. 

Dat noemen wij ‘overrentewinstdeling’.

 Wanneer wordt de rentewinst uitgekeerd?

Wij houden voor u bij hoeveel ‘rentewinst’ u krijgt. Vanaf 2010 

krijgt u jaarlijks daarvan een overzicht van ons. Op de einddatum 

van uw verzekering wordt het bedrag dat op uw polisblad staat 

plus de ‘rentewinst’ uitgekeerd. Als u de verzekering voor de 

einddatum afkoopt, wordt op dat moment een berekening van 

de afkoopwaarde voor u gemaakt.

Hebt u nog verdere vragen?

Als u nog vragen heeft over de verzekering kunt u contact opnemen 

met uw tussenpersoon of adviseur.Het telefoonnummer staat op 

de brief die u kreeg en op uw polisblad. Of kijk op onze website 

www.allianz.nl/service/levenproducten/winstdeling

1.
Polisnummer

2.
Berekeningsdatum 

3.
Verzekerd kapitaal
dat op uw polis 
staat

4.
Winstbijschrijving 
op de einddatum 
obv 4% 

5.
Winstbijschrijving 
op de einddatum 
o.b.v. 4% toe te 
rekenen aan het po-
lis jaar 2021-2022

6.
Voorbeeldkapitaal 
obv 4%

7.
Bij het vaststellen van uw aandeel in de winst zijn wij uitgegaan van de gegevens uit ons administratiesysteem per 01-07-2022.
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