SWITCHFORMULIER
ALLIANZ DESIGN PENSIOEN (VRIJ BELEGGEN)

Deze wijziging is tot stand gekomen door bemiddeling van

Ten behoeve van een snelle verwerking van uw switchopdracht kunt

Tussenpersoonnummer

u dit formulier ook mailen of faxen. In onderstaande tabel bieden wij

Naam adviseur

u de mogelijkheid uw switchopdracht door te geven.

Telefoon
E-mail

Switchen in percentages

Switchformulier

Van

Naar

Allianz Global Sustainability (EUR)

%

%

Allianz Best Styles US Equity (EUR)

%

%

In de volgende gevallen kunt u middels dit formulier uw

Allianz Best Styles Pacific

%

%

beleggingswijziging doorgeven voor uw pensioen

Equity (EUR)

beleggingsverzekering:

Allianz Best Styles Europe

%

%

-

Op uw pensioenverzekering wordt geen premie (meer) betaald en

Equity (EUR)

op uw polisblad staat een PSW pensioenclausule.

Allianz Euro Balanced (EUR)

%

%

-

U bent DGA en op uw polisblad staat een Wet op de

Allianz Euro Government

%

%

loonbelasting 1964 (wet LB 1964) pensioenclausule.

Bond (EUR)
%

%

Allianz Treasury Short
Indien u de huidige poliswaarde of een gedeelte hiervan wilt

Term Plus Euro (EUR)

switchen

Allianz Groen Rente Fonds

%

%

Aan

Allianz Nederland Levensverzekering

Allianz Garantie Fonds 4,75%

%

%

t.a.v. Afdeling Relatiebeheer Pensioenen

Allianz Garantie Fonds 3,35%

%

%

Fax 088 - 577 45 80

Allianz Garantie Fonds 2,75%

%

%

Allianz Garantie Fonds 1%

%

%

e-mail pensioenen@allianz.nl

Totaal
Van
Polisnummer
Datum
Aantal pagina’s
Op dit formulier kunt u aangeven dat u uw opgebouwde waarde wilt
overhevelen naar een ander beleggingsfonds.

100 %

Indien u de investering van toekomstige premies wilt wijzigen.

Voorwaarden

De investering van toekomstige premies moet vanaf de

• Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende switchopdrachten

eerstvolgende premie vervaldatum als volgt worden verdeeld.

worden geaccepteerd.
• Het sluitingstijdstip voor het indienen van een switchopdracht is

Allianz Global Sustainability (EUR)

%

%

15.00u. De koersdatum wordt als volgt bepaald. Indien het

Allianz Best Styles US Equity (EUR)

%

%

verzoek op dag 1 voor 15.00u is ontvangen, wordt de koersdatum

Allianz Best Styles Pacific

%

%

van een dag later gehanteerd (dag 1 + 1). Indien het switchverzoek

Equity (EUR)
Allianz Best Styles Europe

op dag 1 na 15.00u wordt ontvangen, wordt de koersdatum van
%

%

Equity (EUR)

twee dagen later gehanteerd (dag 1 +2).
• Switchen is één keer per jaar gratis. Daarna bedragen de kosten

Allianz Euro Balanced (EUR)

%

%

€ 25,-. Als in één jaar niet is geswitched kan het jaar daarop 2 keer

Allianz Euro Government

%

%

gratis worden geswitched.

%

%

Bond (EUR)
Allianz Treasury Short

• Switchen naar de Allianz Geldmarkt Fonds brengt geen kosten

Term Plus Euro (EUR)

met zich mee.
• Allianz Nederland Levensverzekering behoudt zich te allen tijde

Allianz Groen Rente Fonds

%

%

Allianz Garantie Fonds 4,75%

%

%

Allianz Garantie Fonds 3,35%

%

%

Allianz Garantie Fonds 2,75%

%

%

Allianz Garantie Fonds 1%

%

%

Totaal

100 %

het recht voor te stoppen met het accepteren van
switchopdrachten per fax.
• Het wijzigen van de investering van toekomstige premiebetalingen
is kosteloos.
Print deze pagina uit en verstuur deze met de benodigde
handtekeningen naar: Allianz Nederland, t.a.v. afdeling Pensioenen,

* De Allianz Garantie Fondsen 2,75%, 3,35% en 4,75% zijn gesloten
fondsen. Het investeringspercentage van deze fondsen kan daarom

Antwoordnummer 5375, 3000 VB Rotterdam of naar
pensioenen@allianz.nl

slechts verlaagd worden, niet verhoogd.
Ondertekening switchopdracht
Ik verklaar hierbij dat de bovenvermelde wijzigingen uitgevoerd
dienen te worden op mijn polis met het polisnummer zoals door mij is
aangegeven. De wijzigingen moeten overeenkomstig de spelregels
worden uitgevoerd, zoals Allianz Nederland Levensverzekering in het
bezit is van deze opdracht (plus eventuele andere bescheiden).
Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden
uitgevoerd. Evenmin kunnen deze worden uitgevoerd als gegevens
ontbreken.
Datum
Plaats
Naam
Handtekening
verzekerde

Allianz Nederland Levensverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.
Coolsingel 120, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam. Tel. 088 - 577 22 22, www.allianz.nl
AFM-nummer 12042158. Inschrijfnummer KvK 59395435.
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Opslaan

Print

Wis

