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Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening

Uitkering
Het bruto bedrag dat op grond van de overeenkomst periodiek wordt uitbetaald ten

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

laste van het tegoed op de rekening.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden
Aanvraagformulier

De meest recente versie van de Algemene voorwaarden Allianz Plus Uitkerende

Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier van de bank waarbij

Lijfrenterekening.

de overeenkomst wordt aangegaan.
Artikel 2
Aanvangstegoed
De inleg, vermeerderd met de rente die hierover door de bank is vergoed van de
inlegdatum tot de openingsdatum van de rekening.

Algemeen

1. Op de rechtsverhouding tussen de rekeninghouder en de bank is Nederlands
recht van toepassing.
2. Op de rechtsverhouding tussen de rekeninghouder en de bank zijn - voor
zover zij niet in strijd zijn met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden

Bank

Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening - de Algemene Voorwaarden (voor

Allianz Nederland Asset Management B.V., statutair gevestigd te Utrecht, Nederland,

Spaarbanken) van toepassing. De tekst van deze algemene voorwaarden is

kantoorhoudende Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam.

door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Bij het openen van de rekening

Inleg
Het totaalbedrag dat eenmalig in opdracht van de rekeninghouder op de rekening
wordt gestort. De inleg kan bestaan uit meerdere stortingen.

ontvangt de rekeninghouder een exemplaar van deze voorwaarden.
3. De rekeninghouder zal de bank niet verzoeken de rekening te wijzigen voordat
hij informatie heeft ingewonnen over de financiële, juridische en/of fiscale
gevolgen die aan deze wijziging (kunnen) zijn verbonden en zich hieromtrent

Inlegdatum

door zijn bemiddelaar heeft laten adviseren.

De dag waarop een storting door de bank is ontvangen.
Artikel 3
Openingsdatum (bij inleg van één bedrag)
De eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de bank zowel de inleg
heeft ontvangen als alle documenten die benodigd zijn voor het openen van de
rekening.

Rekening

1. Doel van de geblokkeerde rekening is het treffen van een oudedagsvoorziening
zoals bedoeld in de artikelen 1.7 lid 1 onderdeel b en artikel 3.126a vierde tot en
met zevende lid van de Wet inkomstenbelasting 2001.
2. De rekening kan slechts op naam worden gesteld van één rekeninghouder.
3. De rekening wordt geopend op de eerste dag van de maand, volgend op de

Openingsdatum (bij inleg van meerdere bedragen)

maand waarin de bank het bedrag van de inleg (geheel) heeft ontvangen,

De eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de bank zowel het laatste

alsmede een volledig door de rekeninghouder ondertekend aanvraagformulier

bedrag van de inleg heeft ontvangen als alle documenten die benodigd zijn voor

en alle overige door de bank gevraagde bescheiden.

het openen van de rekening.

4. Het aanvangstegoed wordt op de rekening aangehouden en samen met de
daarover bijgeschreven rente overgeboekt naar de tegenrekening, in vaste

Overeenkomst

en gelijkmatige termijnen als bedoeld in artikel 3.126a lid 4 van de Wet

De tussen de bank en de rekeninghouder gesloten overeenkomst Allianz Plus

inkomstenbelasting 2001, totdat het tegoed volledig is uitgekeerd.

Uitkerende Lijfrenterekening, bestaande uit het aanvraagformulier, de algemene

5. De rekeninghouder kan niet meer dan één tegenrekening opgeven.

voorwaarden en de overige daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en

6. De rechten uit deze overeenkomst kunnen niet worden afgekocht, vervreemd,

bepalingen.

prijsgegeven of formeel of feitellijk tot voorwerp van zekerheid dienen, tenzij bij
wet anders is bepaald.

Rekening
De Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening die ten name van de rekeninghouder

Artikel 4

bij de bank is geopend.

1. Voor het openen van de rekening wordt een overeenkomst tussen de bank en de

Overeenkomst

rekeninghouder gesloten waarin ondermeer het volgende wordt vastgelegd:
Rekeninghouder

a. het bedrag of de bedragen van de inleg;

De natuurlijke persoon die bij de bank een Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening

b. per bedrag: de aard van de inleg (lijfrentepremie of overdrachtswaarde);

aanhoudt.

c. de inlegdatum (inlegdata);
d. de openingsdatum van de rekening;

Tegenrekening
De door de rekeninghouder aangewezen en door de bank geaccepteerde

e. de rente die over een ingelegd bedrag wordt vergoed van de inlegdatum tot
de openingsdatum van de rekening;

particuliere bankrekening (mede) ten name van de rekeninghouder, aangehouden

f. de rente die wordt vergoed over het tegoed op de rekening;

bij een in Nederland gevestigde kredietinstelling, waarnaar periodiek bedragen

g. het bruto bedrag van de uitkering;

overgeboekt worden.

h. de termijnen waarin en de dagen waarop de periodiek uit te keren bedragen
worden overgeboekt, uitgaande van de in de overeenkomst genoemde

Tegoed
Het saldo dat op enig moment op de rekening staat.
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openingsdatum.

2. De bank zal de inhoud van de overeenkomst aanpassen en de uitkering opnieuw
berekenen als:
a. het werkelijke aanvangstegoed hoger of lager is;
b. de werkelijke openingsdatum eerder of later is.
3. Een aanpassing van de overeenkomst wordt door de bank schriftelijk aan de

Artikel 10

Echtscheiding

1. Bij echtscheiding kan (een deel van) de uitkering worden toebedeeld aan de
ex-partner. In dat geval zal met medewerking van de rekeninghouder voor de
ex-partner een nieuwe rekening worden geopend.
2. De frequentie en looptijd van de uitbetalingen wijzigt niet door de verdeling.

rekeninghouder bevestigd. Met deze bevestiging komen de eerder uit hoofde
van de overeenkomst gemaakte afspraken, voor wat betreft de gewijzigde

Artikel 11

onderdelen, te vervallen.

1. Zodra en zolang de bank op grond van het bepaalde in artikel 44a van de

Aansprakelijkheid en verhaal van belastingen en premies

Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor door de rekeninghouder dan wel
Artikel 5

Inleg

1. Inleg kan plaatsvinden tot 5 werkdagen voor de openingsdatum van de rekening.
Daarna kunnen geen bedragen meer worden ingelegd.
2. De bank gaat er vanuit dat de volledige inleg kan worden aangemerkt
als lijfrentepremie in de zin van artikel 3.124 lid 1 onderdeel a Wet

zijn erfgenamen verschuldigde inkomstenbelasting, revisierente en/of andere
verschuldigde belasting, zal geen enkele uitbetaling ten laste van de rekening
plaatsvinden. Of deze aansprakelijkheid zich voordoet, staat uitsluitend ter
beoordeling aan de bank.
2. De bank heeft het recht alle belastingen en premies die de bank met betrekking

inkomstenbelasting 2001, tenzij op het aanvraagformulier duidelijk staat

tot de rekening van overheidswege is verschuldigd danwel waarvoor de bank

vermeld dat sprake is van een overdrachtswaarde (afkomstig van een bestaande

wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, te verhalen op de rekeninghouder

lijfrentespaarrekening, lijfrentebeleggingsrecht of lijfrenteverzekering).

dan wel diens wettige erfgenamen.
3. De bank is niet aansprakelijk voor mogelijke naheffingen door de belastingdienst,

Artikel 6

Rente

1. De bank vergoedt over het saldo op de rekening de overeengekomen rente,

ook niet als een naheffing geschiedt omdat door de bank te weinig inhoudingen
zijn gedaan.

vanaf de datum waarop de bank de rekening heeft geopend.
2. De rente is samengesteld. Dit betekent dat rente wordt vergoed over het
volledige tegoed.

Artikel 12

Wetsbepalingen

Waar in de overeenkomst wordt verwezen naar een wetsbepaling, wordt daaronder

3. De bank mag de hoogte van de rentevergoeding niet wijzigen.

ook begrepen de daarvoor in de plaats getreden wetsbepaling.

Artikel 7

Artikel 13

Looptijd

Wijziging voorwaarden

1. De looptijd van de overeenkomst kan tussentijds niet worden gewijzigd.

De bank is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De bank zal de

2. Na overmaking van de laatste termijn eindigt de overeenkomst en heft de bank

rekeninghouder ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding van een

de rekening op.

wijziging hieromtrent informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis
te nemen.

Artikel 8

Uitkering

1. De bank maakt op de in de overeenkomst omschreven wijze periodiek
automatisch bedragen over naar de tegenrekening. Deze bedragen komen ten
laste van het tegoed op de rekening.
2. De bank zal alle belastingen, premies, heffingen en/of andere lasten, die zij

Artikel 14

Persoonsgegevens

1. Bij de aanvraag van een Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening worden
persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden
door de bank verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van

verplicht moet inhouden en afdragen, op de uitkering in mindering brengen.

overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming

3. Afspraken over de hoogte van de uitkering en het aantal termijnen kunnen niet

en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse

worden gewijzigd.
4. Als bij het vaststellen van de uitkering een rekenfout is gemaakt, is de bank
bevoegd en verplicht deze rekenfout te herstellen.

en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking

Artikel 9

Overlijden

1. Bij overlijden van de rekeninghouder voor uitkering van de laatste termijn gaat

weergegeven. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u
opvragen bij de bank. De volledige tekst kunt u raadplegen via de website van de

het (deel van het) recht op de nog niet uitgekeerde termijnen (dat niet op grond

Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl). U kunt de gedragscode ook

van het huwelijksvermogensrecht aan de partner van de rekeninghouder wordt

opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH

toebedeeld) over op zijn erfgenamen.

Amsterdam, 020-5502888).

2. Het overlijden van de rekeninghouder dient zo spoedig mogelijk door de
erfgenamen aan de bank te worden gemeld.
3. Zodra het overlijden van de rekeninghouder aan de bank is gemeld, wordt de
uitbetaling van de termijnen (tijdelijk) gestopt. De uitbetaling kan ook worden
gestopt als de bank sterke vermoedens heeft dat de rekeninghouder is overleden.
4. De uitkering wordt hervat zodra de bank de documenten heeft ontvangen

Artikel 15

Klachtenregeling

1. Klachten over de Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening worden door ons zeer
zorgvuldig behandeld. Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u vinden
op de website www.allianz.nl
2. Een klacht die betrekking heeft op uw Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening

waaruit de gerechtigdheid van de erfgenamen blijkt, waaronder (ten minste):

kan schriftelijk worden voorgelegd aan:

a. een verklaring van erfrecht;

Allianz Nederland Asset Management B.V.

b. een verklaring van de erfgenamen, waarin wordt aangegeven op welke wijze

Ter attentie van de Klachtencoördinator Allianz Plus

de nog niet uitgekeerde termijnen verdeeld moeten worden.

Postbus 761
3000 AT Rotterdam
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3. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden behandeld, of bent u niet
tevreden met de uitkomst, dan kan een klacht worden voorgelegd aan:
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Ter attentie van de Directie
Postbus 761
3000 AT Rotterdam
4. Wanneer het oordeel van Allianz Nederland niet bevredigend is, kunt u zich
wenden tot de:
Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
5. Mocht de bemiddeling door de Ombudsman niet slagen, dan kunt u het geschil
voorleggen aan de:
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Meer informatie over de onder 4. en 5. genoemde instanties kunt u vinden
op www.kifid.nl.
Versie 2.0 april 2013.
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