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Reglement

Allianz Hypotheekrekening
Waarvoor dit reglement?
Dit reglement hoort bij de Allianz Hypotheekrekening. In dit reglement staan de regels waaraan wij ons moeten houden
en waaraan u zich moet houden. Om u aan dit reglement te kunnen houden, is het nodig dat u ze kent en begrijpt.
Lees dit reglement daarom helemaal. Begrijpt u iets niet? Vraag uw financieel adviseur dan om uitleg.

Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening?
Wilt u een huis kopen? Of wilt u uw bestaande lening voor uw woning veranderen? Dan kunt u daarvoor een lening
aanvragen. Om uw lening terug te betalen, kunt u sparen of beleggen. Met de Allianz Hypotheekrekening kunt u beleggen
in één van de vijf Allianz modelportefeuilles. Met de opbrengst van uw beleggingen kunt u later uw lening helemaal of
voor een deel terugbetalen.

Hoe werkt de Allianz Hypotheekrekening?
Met de Allianz Hypotheekrekening kunt u eenvoudig beleggen. Met internetbankieren stort u eenvoudig geld in een
Allianz modelportefeuille die u zelf kiest.

Vraag advies aan uw financieel adviseur
U heeft de Allianz Hypotheekrekening voor het terugbetalen van de lening voor uw woning. Hiervoor gelden verschillende soms erg ingewikkelde regels van de overheid. Overleg daarom altijd met uw financieel adviseur voordat u iets
doet. Hieronder hebben wij een aantal situaties opgenomen waarbij u advies vraagt aan uw financieel adviseur.
Lees dit reglement aandachtig.
• Wilt u de Allianz Hypotheekrekening openen? Vraag dan advies aan uw financieel adviseur.
Want u mag de Allianz Hypotheekrekening alleen hebben samen met een lening voor uw woning.
• U mag geen geld opnemen van de Allianz Hypotheekrekening. Doet u dit wel? Dan kan dit voor u grote negatieve
gevolgen hebben. Overleg hierover eerst met uw financieel adviseur.
• U moet minimaal 15 jaar minimaal één keer per jaar een bedrag storten op de Allianz Hypotheekrekening.
Wilt u korter beleggen? Dan kan dit voor u grote negatieve gevolgen hebben. Overleg hierover eerst met uw financieel
adviseur.
• Wilt u minder beleggen of stoppen met beleggen? Of wilt u juist meer gaan beleggen? Zorg dan dat u daarvoor
toestemming heeft van de financiële instelling waarvan u de lening heeft. En overleg hierover eerst met uw financieel
adviseur.
• Heeft u bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij ook geld voor het terugbetalen van de lening voor uw
woning opgebouwd dat u graag op deze Allianz Hypotheekrekening zet? Dan kan. Overleg hierover eerst met uw
financieel adviseur.
• In verband met veranderingen in de wetgeving per 1 januari 2013, is het alleen nog mogelijk de Allianz Hypotheekrekening nieuw te openen als u het geld, dat u bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij voor het terugbetalen
van de lening voor uw woning heeft opgebouwd, op uw Allianz Hypotheekrekening zet.
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1. Waarvoor is dit reglement?

2. Wat is de Allianz Hypotheekrekening?

Dit is het reglement bij de Allianz Hypotheekrekening. In dit
reglement staan de afspraken waar u en wij ons aan moeten
houden als u de Allianz Hypotheekrekening bij ons opent of heeft.
Wij mogen dit reglement altijd veranderen. Voor wij dat doen,
laten wij u dat weten op één van deze manieren:
• Via www.allianzvermogen.nl
• Via een brief of een e-mail aan u
• Via een advertentie in een landelijke krant.
Voor de Allianz Hypotheekrekening gelden ook de Algemene
Voorwaarden voor Spaarbanken. Die kunt u vinden op
www.allianzvermogen.nl. Met ‘Allianz’, ‘wij’ en ‘ons’ bedoelen
wij Allianz Nederland Asset Management.

De Allianz Hypotheekrekening is een rekening waarmee u kunt
beleggen voor de aflossing van uw hypotheek. U belegt via Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening in de beleggingsfondsen
van Allianz Paraplufonds. De Allianz Hypotheekrekening is
een zogenaamde beleggersrekening eigen woning. De Allianz
Hypotheekrekening is gekoppeld aan een lening van een financiële
instelling.
Let op: deze aflosvorm is sinds 1 januari 2013 niet meer nieuw te
sluiten. Wel is het mogelijk om een bestaande polis of rekening
van voor 1 januari 2013 met een SEW/KEW/BEW clausule over te
sluiten. Hiervoor gelden wel een aantal specifieke regels. Vraag uw
financieel adviseur naar de mogelijkheden.
Met ingang van 1 april 2017 is een aantal fiscale regels veranderd.
Tot die datum was bij uitkering van uw product alleen sprake van
een fiscale vrijstelling als u tenminste 15 of 20 jaren jaarlijks inleg
op uw rekening had voldaan. Die zogeheten fiscale tijdklemmen
zijn nu vervallen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een
fiscale vrijstelling. Zo moet de uitkering worden gebruikt om – een
deel van – uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook moet u tot het
moment van uitkeren elk jaar voldoende op uw rekening hebben
ingelegd. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag u ten minste
10% per jaar boetevrij aflossen. De rest mag u in één keer aflossen
zodra het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de nog
openstaande hypotheeklening. Vraag uw financieel adviseur naar
de mogelijkheden.
• U heeft de Allianz Hypotheekrekening samen met de lening voor
uw woning.
• De Allianz Hypotheekrekening en de lening horen bij elkaar en
kunnen niet los van elkaar bestaan.
• U heeft een lening voor uw eigen huis die reeds in 2012 bestond.
• U heeft een levensverzekering of rekening met een BEW, KEW of
SEW clausule die voor 1 april 2013 is aangevraagd.
• Met het geld op uw Allianz Hypotheekrekening betaalt u uw
lening terug.
• Het geld staat op een beleggersrekening waar u tussentijds geen
geld vanaf kunt halen.
• U belegt minimaal 15 jaar. En u belegt maximaal 30 jaar. De
periode dat u vorige polis of rekening al heeft gelopen kunt u er
van aftrekken.
• U zorgt er voor dat de waarde van uw oude polis of rekening
binnen 3 maanden door ons ontvangen is.
• Als de Allianz Hypotheekrekenig is verpand, heeft de financiële
instelling die u de lening heeft gegeven recht op het bedrag
van de Allianz Hypotheekrekening. Dat is de zekerheid dat u
de lening terugbetaalt. Daarom heeft u ook toestemming van
deze financiële instelling nodig als u iets wilt veranderen aan de
lening en de Allianz Hypotheekrekening.
• Als de Allianz Hypotheekrekening niet is verpand, ontvangen
wij graag voor het einde van de Allianz Hypotheekrekening de
gegevens van de financiële instelling die u de lening heeft
gegeven, zodat wij het bedrag naar deze financiële instelling
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kunnen overmaken voor de aflossing van de lening van uw
woning.
De Allianz Hypotheekrekening begint op het moment dat u de
hypotheekakte bij de notaris ondertekent.
U mag het geld dat op de Allianz Hypotheekrekening staat
niet van de rekening afhalen. U mag het geld op de Allianz
Hypotheekrekening alleen gebruiken om de lening voor uw
woning terug te betalen.
U betaalt geen belasting over het geld op de Allianz Hypotheekrekening. Hiervoor gelden wel regels van de Belastingdienst.
Met de Allianz Hypotheekrekening heeft u een geldrekening en
een beleggersrekening.
- Voor het geld dat staat op de geldrekening krijgt u een
variabele rente.
- U kunt geld van uw geldrekening storten op uw beleggersrekening. Op die manier kunt u beleggen in Allianz modelportefeuilles. U kiest er dan voor om uw geld (automatisch)
te beleggen in een mix van Allianz fondsen.
De Allianz Hypotheekrekening is een digitale rekening. Dit
betekent dat u de rekening samen met uw financieel adviseur
via internet opent en dat u de rekening via internetbankieren
met uw financieel adviseur beheert. De communicatie met u
doen wij zoveel mogelijk via e-mail.

3. Wie kan de Allianz Hypotheekrekening
openen?
• Het is mogelijk om een Allianz Hypotheekrekening te openen
als u minimaal 18 jaar bent, in Nederland woont en in
Nederland belasting betaalt.
• U kunt de Allianz Hypotheekrekening openen voor uzelf.
• U kunt de Allianz Hypotheekrekening ook samen met uw
partner openen. Dan krijgt u een gezamenlijke Allianz
Hypotheekrekening, dit is een ‘en’-rekening.
• U kunt de Allianz Hypotheekrekening alleen openen als u een
betaalrekening heeft geopend bij een bank, die het mogelijk
maakt om via iDEAL transacties te verrichten. Deze
betaalrekening noemen wij ook wel tegenrekening. Opent u
een gezamenlijke Allianz Hypotheekrekening? Dan moet de
betaalrekening op uw naam én die van uw partner staan.
• Het openen van de Allianz Hypotheekrekening is gratis.
• Wij moeten van de wet een bewijs hebben dat u bent wie u
zegt te zijn. U kunt pas een Allianz Hypotheekrekening bij ons
openen als wij dat bewijs hebben. U bewijst dat zo:
- U maakt via iDEAL 1 eurocent van uw betaalrekening naar
ons over.
- Wij vergelijken de naam op het afschrift met de naam die
u ons opgeeft voor de Allianz Hypotheekrekening.
- Als de naam klopt, openen wij een Allianz Hypotheekrekening voor u.
- Wij storten de 1 eurocent weer terug naar uw betaalrekening.

4. Samen met uw partner een Allianz
Hypotheekrekening openen
• U en uw partner mogen allebei zelfstandig opdrachten geven
aan ons. Wij controleren niet of u daar elkaars toestemming
voor heeft.
• Allebei mag u zelfstandig alles met de rekening doen wat
volgens dit reglement mag.
• In de wet en in dit reglement staan alle regels waaraan wij ons
moeten houden. U mag ons beiden vragen ons aan deze regels
te houden. En u beiden mag ons ook alleen vragen ons aan deze
regels te houden.
• Als wij een opdracht van één van u krijgen, mogen wij die
uitvoeren. Ook als de ander ons laat weten dat hij niet akkoord
is met de opdracht.
• Als wij een opdracht van één van u krijgen, mogen wij die ook
uitstellen of weigeren zolang de ander niet akkoord is.
• Als wij u en uw partner geld moeten betalen, mogen wij dat aan
één van u betalen. U heeft wel allebei zelfstandig recht op het
geld. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de ander zijn deel
krijgt.
• Als u of uw partner ons een bedrag moeten betalen, bent u
daarvoor allebei zelfstandig verantwoordelijk. Wij mogen van
u eisen dat u het hele bedrag aan ons betaalt. En wij mogen ook
van uw partner eisen dat hij het hele bedrag aan ons betaalt.
Als één van u betaalt, hoeft de ander niet meer te betalen.
• Sturen wij één van u een bericht over de Allianz Hypotheekrekening? Dan moet u aan de ander laten weten wat er in dat
bericht staat. Dat geldt ook voor telefoongesprekken over de
Allianz Hypotheekrekening. U moet elkaar alles vertellen wat te
maken heeft met de Allianz Hypotheekrekening.

5. Beleggen om uw lening terug te betalen
Met de Allianz Hypotheekrekening belegt u om uw lening van uw
woning terug te betalen.
5.1 U belegt om de lening voor uw woning terug te betalen.
Hiervoor staan regels in de wet.
Met ingang van 1 april 2017 is een aantal fiscale regels veranderd.
Tot die datum was bij uitkering van uw product alleen sprake van
een fiscale vrijstelling als u tenminste 15 of 20 jaren jaarlijks inleg
op uw rekening had voldaan. Die zogeheten fiscale tijdklemmen
zijn nu vervallen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een
fiscale vrijstelling. Zo moet de uitkering worden gebruikt om – een
deel van – uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook moet u tot het
moment van uitkeren elk jaar voldoende op uw rekening hebben
ingelegd. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag u ten minste
10% per jaar boetevrij aflossen. De rest mag u in één keer aflossen
zodra het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de nog
openstaande hypotheeklening. Vraag uw financieel adviseur naar
de mogelijkheden.
• De Allianz Hypotheekrekening is een rekening waarop u geld
belegt om de lening voor uw woning terug te betalen. Hiervoor
gelden een aantal regels die in de wet staan. U moet zich
houden aan deze regels. U bent daarvoor zelf verantwoordelijk.
• U moet het geld dat u belegt gebruiken om de lening voor uw
woning terug te betalen. U mag geen geld van de Allianz
Hypotheekrekening afhalen.
• Haalt u toch geld van de Allianz Hypotheekrekening af? Dan kan
dit voor u grote gevolgen hebben, die u veel geld kunnen kosten.
Overleg dit daarom met uw financieel adviseur.
• U moet minimaal 15 jaar iedere maand, kwartaal, halfjaar of
jaar een bedrag storten op de Allianz Hypotheekrekening. Of tot
aan het moment dat u overlijdt.
• U mag de Allianz Hypotheekrekening maximaal 30 jaar hebben.
• U hoeft niet elk jaar evenveel geld te beleggen. U mag bijvoorbeeld extra geld beleggen, als u dat wilt. Maar hiervoor gelden
wel de zogenaamde fiscale bandbreedte regels. Deze regels zijn
bij opening van de Allianz Hypotheekrekening bij ons als volgt:
- Belegt u tot 23 jaar? Dan mag het hoogste bedrag dat u in een
jaar belegt niet meer zijn dan vijf keer het laagste bedrag dat
u in een jaar belegt (1:5).
- Belegt u langer dan 23 jaar? Dan mag het hoogste bedrag dat
u in een jaar belegt niet meer zijn dan tien keer het laagste
bedrag dat u in een jaar belegt (1:10).
• Ten slotte staat in de wet dat wij de Belastingdienst informatie
moeten geven over uw Allianz Hypotheekrekening.
5.2 Hoe betaalt u?
• De Allianz Hypotheekrekening begint op het moment dat u de
hypotheekakte bij de notaris ondertekent. Vanaf dat moment
zorgen wij ervoor dat het geld op tijd op uw Allianz Hypotheekrekening staat. Wij betalen dat eerst voor u. Daarna betaalt u
ons direct terug.
• U geeft ons toestemming vanaf dit moment de bedragen die
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u moet betalen automatisch van uw betaalrekening af te
schrijven. U moet er voor zorgen dat er voldoende geld op uw
betaalrekening staat.
• Staat er niet voldoende geld op uw betaalrekening? En kunnen
wij het geld niet automatisch van uw betaalrekening afschrijven? Dan sturen wij u een brief. Daarin staat dat u het geld
binnen 15 dagen moet betalen.
• Hierna sturen wij u nog één keer een brief als u niet heeft
betaald.
• Betaalt u niet binnen 45 dagen na de datum dat u had moeten
betalen? Of niet binnen 30 dagen nadat wij u deze tweede brief
stuurden, als dit een latere datum is? Dan halen wij het bedrag
dat wij al voor u op de Allianz Hypotheekrekening hadden
gestort er weer van af. Wij wijzen u erop dat het niet betalen
ernstige gevolgen kan hebben, omdat het benodigde bedrag
voor de aflossing van de lening niet bereikt zal worden. Wij
zullen uw adviseur informeren. Als de rekening is verpand informeren wij ook de financiële instelling van wie u het geld leent.
5.3 Extra of minder geld beleggen
Met ingang van 1 april 2017 is een aantal fiscale regels veranderd.
Tot die datum was bij uitkering van uw product alleen sprake van
een fiscale vrijstelling als u tenminste 15 of 20 jaren jaarlijks inleg
op uw rekening had voldaan. Die zogeheten fiscale tijdklemmen
zijn nu vervallen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een
fiscale vrijstelling. Zo moet de uitkering worden gebruikt om – een
deel van – uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook moet u tot het
moment van uitkeren elk jaar voldoende op uw rekening hebben
ingelegd. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag u ten minste
10% per jaar boetevrij aflossen. De rest mag u in één keer aflossen
zodra het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de nog
openstaande hypotheeklening. Vraag uw financieel adviseur naar
de mogelijkheden.
U mag extra geld beleggen op de Hypotheekrekening om uw lening
eerder terug te betalen. Ook mag u minder geld beleggen op de
Allianz Hypotheekrekening. Hiervoor gelden wel regels die in de
wet staan en regels die horen bij uw lening. Overleg hierover dus
altijd met uw financieel adviseur, voordat u besluit extra geld of
minder geld te beleggen op de Allianz Hypotheekrekening.
• Wilt u extra of juist minder beleggen? Dan kunt u dit via
internetbankieren regelen.
• Wilt u stoppen met beleggen? Let op: Dit kan negatieve gevolgen
voor u hebben. Overleg hiervoor daarom altijd eerst met uw
financieel adviseur.
• Als de Allianz Hypotheekrekening is verpand, dan moet u ons
een brief geven van de financiële instelling van wie u de lening
heeft. Daarin moeten zij u toestemming geven om minder te
beleggen of om te stoppen met beleggen.
5.4 Terugbetalen van uw lening
Met het geld op de Allianz Hypotheekrekening kunt u uw lening
helemaal of voor een deel terugbetalen.
• Heeft u ons nog niet al het geld terugbetaald, dat wij al voor u op
de Allianz Hypotheekrekening hebben gestort? Dan halen wij
het bedrag dat wij al voor u op de Allianz Hypotheekrekening
hadden gestort af van de Allianz Hypotheekrekening. Dit doen
8

wij op de datum dat u ons de bedragen had moeten betalen en
vóór dat u het geld gebruikt om de lening terug te betalen.
• Betaalt u uw lening terug met ander geld dat u heeft? En
gebruikt u daarvoor dus niet het geld op de Allianz Hypotheekrekening? Dan stoppen wij uw Allianz Hypotheekrekening
onmiddellijk. Het geld van uw Allianz Hypotheekrekening zetten
wij dan op een andere beleggersrekening. Die beleggersrekening
is van u. Heeft u ons nog niet alles terugbetaald? Dan halen wij
het bedrag dat wij al voor u op de Allianz Hypotheekrekening
hadden gestort van de Allianz Hypotheekrekening af. Let op: Dit
kan negatieve gevolgen voor u hebben. Overleg hiervoor daarom
altijd eerst met uw financieel adviseur.
• Als wij de niet terugbetaalde bedragen van uw Allianz
Hypotheekrekening afhalen, wordt hiervoor een verkoopopdracht gemaakt. Deze verkoopopdracht wordt uitgevoerd
zoals is beschreven in artikel 6.5 Wanneer voeren wij beleggingsopdrachten uit.
5.5 Had u voordat u met de Allianz Hypotheekrekening begon
al een andere spaarrekening, beleggingsrekening of
verzekering om de lening van een woning terug te betalen?
• Dan zijn de regels over hoeveel u ieder jaar kunt beleggen
anders. Dat hangt dan ook af van uw vorige spaarrekening,
beleggingsrekening of verzekering. Overleg dit met uw
financieel adviseur.
• En dan zijn de regels over hoe lang u de Allianz Hypotheekrekening mag hebben ook anders. Want de periode dat u de
vorige spaarrekening, beleggingsrekening of verzekering had,
telt dan ook mee. Overleg dit met uw financieel adviseur.
• Dan moet u ervoor zorgen dat de bank of verzekeringsmaatschappij het geld van de vorige spaarrekening, beleggersrekening of -verzekering stort op de Allianz Hypotheekrekening.
5.6 Geld opnemen
Let op: met ingang van 1 april 2017 is een aantal fiscale regels
veranderd. Tot die datum was bij uitkering van uw product alleen
sprake van een fiscale vrijstelling als u tenminste 15 of 20 jaren
jaarlijks inleg op uw rekening had voldaan. Die zogeheten fiscale
tijdklemmen zijn nu vervallen. Er zijn wel voorwaarden verbonden
aan een fiscale vrijstelling. Zo moet de uitkering worden gebruikt
om – een deel van – uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook moet
u tot het moment van uitkeren elk jaar voldoende op uw rekening
hebben ingelegd. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag u ten
minste 10% per jaar boetevrij aflossen. De rest mag u in één keer
aflossen zodra het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de
nog openstaande hypotheeklening. Vraag uw financieel adviseur
naar de mogelijkheden.
U belegt voor de aflossing van uw lening. Daarom mag u geen geld
opnemen van de Allianz Hypotheekrekening voor het einde van
de Allianz Hypotheekrekening. Doet u dit wel, dan moet u over het
opgenomen bedrag belasting betalen.
Let dus op! Neemt u eerder geld op van de Allianz Hypotheekrekening? Dan kan dit voor u grote negatieve gevolgen hebben.
Overleg hierover dus altijd met uw financieel adviseur.

6. Hoe werkt beleggen met de Allianz
Hypotheekrekening?
• Met uw Allianz Hypotheekrekening kunt u beleggen in Allianz
Modelportefeuilles.
• Tot 10 december 2009 had u de keuze om geld te storten in
de Allianz Plus 3,35% Garantiefaciliteit. De Allianz Plus 3,35%
Garantiefaciliteit is per 10 december 2009 gesloten voor
stortingen van nieuwe klanten. Alleen als u toen al geld stortte
in de Allianz Plus 3,35% Garantiefaciliteit kunt u nu ook nog
geld storten, zolang het bedrag dat gestort wordt in de garantiefaciliteit niet hoger wordt en de periode waarin geld gestort kan
worden in de garantiefaciliteit nog niet voorbij is.
• U belegt via Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening in de
beleggingsfondsen van Allianz Paraplufonds.
• Door dit zo te doen, bent u uw geld niet kwijt als Allianz Nederland Asset Management failliet gaat.
• De Stichting zorgt ervoor dat zij steeds zoveel aandelen in de
Allianz Modelportefeuilles administreert als overeenkomt met
het totaal aan aandelen in de Allianz modelportefeuilles, dat
alle rekeninghouders gezamenlijk houden. Allianz zorgt ervoor
dat deze aandelen ook daadwerkelijk aan de Stichting worden
geleverd.
• Op de beleggersrekening ziet u de waarde van uw beleggingen
in uw Allianz Modelportefeuille in vier cijfers achter de komma.
• De Stichting heeft zich met de inhoud van dit Reglement
akkoord verklaard en heeft zich verplicht om dit Reglement na
te leven.
• Allianz garandeert u dat de Stichting u later de waarde van de
beleggingen betaalt.
• De Stichting is niet verplicht om voor iedere individuele
rekeninghouder apart aandelen te houden.
• Wij betalen alle kosten van de Stichting.
6.1 Wij maken een beleggingsprofiel van u
• In de wet staat ook dat wij een beleggingsprofiel van u moeten
maken. Dat doen wij met een digitale vragenlijst. Met uw
antwoorden bepalen wij of onze dienstverlening bij u past. Als
wij denken dat onze dienstverlening niet bij u past, zullen wij u
waarschuwen. U kiest vervolgens zelf of u bij ons wilt beleggen.
En in welke Allianz Modelportefeuille u wilt beleggen.
Informatie over onze dienstverlening leest u in hoofdstuk 6.2
“Wij geven geen beleggingsadvies”.
De vragen in de vragenlijst gaan over het volgende:
- Uw kennis van beleggen.
- Uw ervaring met beleggen.
- De hoogte van uw inkomen.
- Hoeveel geld u heeft.
- Het doel dat u met beleggen wilt bereiken.
- Hoeveel risico u wilt lopen met beleggen.
- Hoeveel risico u kunt lopen met beleggen.
• Wij bewaren uw beleggingsprofiel.

• Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld, krijgt u een ander
inkomen? Of gaat u trouwen of scheiden. Vul dan de digitale
vragenlijst opnieuw in. U vindt deze in uw internetbankieren
omgeving.
• Wij gaan ervan uit dat u de vragenlijst goed invult.
Wij controleren dat niet.
• Wilt u meer dan één Allianz Hypotheekrekening?
Dat moet u voor iedere rekening een vragenlijst invullen.
6.2 Herverdelen Allianz Modelportefeuilles
Hebt u ervoor gekozen om te beleggen in één van onze Allianz
Modelportefeuilles? Dan zorgen wij ervoor dat één keer per jaar de
verdeling van de fondsen in de door u gekozen Allianz Modelportefeuille weer wordt aangepast aan de oorspronkelijke (procentuele)
verdeling van de Allianz Modelportefeuille. Zo blijft de door u
gekozen Allianz Modelportefeuille passen bij uw beleggingsprofiel.
Voor deze jaarlijkse service betaalt u geen kosten. Alleen als u
vaker dan één keer per jaar gebruik wenst te maken van deze
service, betaalt u hiervoor de kosten zoals vermeld staan in artikel
8 “Welke kosten betaalt u?”
6.3 Wij geven geen beleggingsadvies
• Wij geven u geen advies over de Allianz Hypotheekrekening of
over uw beleggingen. Advies over de Allianz Hypotheekrekening
of over beleggingen vraagt u aan uw financieel adviseur. Voor dit
advies kunnen kosten in rekening worden gebracht.
• U geeft ons beleggingsopdrachten. En wij voeren uw beleggingsopdrachten uit.
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsopdrachten.
Wij controleren niet of uw beleggingsopdrachten passen bij
uw beleggingsprofiel. En wij waarschuwen u ook niet voor de
risico’s van uw beleggingsopdrachten. Dit wordt execution only
dienstverlening genoemd.
6.4 Hoe geeft u ons beleggingsopdrachten?
• U geeft beleggingsopdrachten met internetbankieren.
Met het geld op de geldrekening kopen wij automatisch de door
u gekozen Allianz Modelportefeuille. Wij beleggen uw geld dan
automatisch in een mix van Allianz fondsen die past bij uw
modelportefeuille.
• Door afronding kan het zijn dat er kleine bedragen achterblijven
op de geldrekening. Dit zullen vaak niet meer dan een paar
eurocenten zijn.
• Wilt u Allianz Modelportefeuilles verkopen? Dan kunt u dat zelf
regelen met internetbankieren. Het geld van de verkoop storten
wij op de geldrekening. U kunt ons een verkoopdracht geven om
een bedrag in euro te verkopen.
• Wilt u wisselen van een Allianz Modelportefeuille naar een
ander Allianz Modelportefeuille? Ga dan naar uw financieel
adviseur voor het maken van een wijzigingsofferte.
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6.5 Wanneer voeren wij uw beleggingsopdrachten uit?
U kunt ons elke dag een beleggingsopdracht geven. U kunt ons een
beleggingsopdracht geven om Allianz Modelportefeuilles te kopen
of te verkopen. Of om van Allianz Modelportefeuille te wisselen.
Uitvoeren van beleggingsopdrachten om te kopen of te verkopen
Alle beleggingsopdrachten om te kopen of te verkopen, die voor
15.00 uur op een beursdag worden gegeven, worden verzameld.
De eerstvolgende beursdag geeft het fonds een nieuwe koers uit en
wordt uw beleggingsopdracht om te kopen of verkopen tegen die
koers uitgevoerd.
• Geeft u ons een beleggingsopdracht om te kopen of verkopen
op een andere dag dan een beursdag? Of op een beursdag na
15.00 uur? Deze beleggingsopdrachten worden pas de volgende
beursdag verzameld en uitgevoerd tegen de koers van het fonds
op de daaropvolgende beursdag.
Uitvoeren van beleggingsopdrachten om te wisselen
Om van Allianz Modelportefeuille te wisselen, zullen wij eerst de
Allianz Modelportefeuille die u wilt wisselen, verkopen. Van het
geld van de verkoop zullen wij daarna de Allianz Modelportefeuille
waarnaar u wilt wisselen aankopen. Dit doen wij op de volgende
manier.
• Alle beleggingsopdrachten om van Allianz Modelportefeuille te
wisselen, die voor 15.00 uur op een beursdag worden gegeven,
worden verzameld. Op de eerstvolgende beursdag zal de Allianz
Modelportefeuille die u wilt wisselen, worden verkocht. Met
het geld van de verkoop zullen wij vervolgens op de volgende
beursdag de Allianz Modelportefeuille waarnaar u wilt wisselen
aankopen.
• Geeft u ons een beleggingsopdracht om van Allianz Modelportefeuille te wisselen op een andere dag dan een beursdag?
Of op een beursdag na 15.00 uur? Deze beleggingsopdrachten
worden pas de volgende beursdag verzameld. De Allianz
Modelportefeuille die u wilt wisselen, zal dan worden verkocht
op de daaropvolgende beursdag. De Allianz Modelportefeuille
waarnaar u wilt wisselen, zal vervolgens worden aangekocht
op de beursdag die volgt op de beursdag waarop wij hebben
verkocht.
• Op www.allianzvermogen.nl staan alle tijden waarop u ons
opdrachten kunt geven. En op welke tijden wij deze opdrachten
uitvoeren.
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6.6 U heeft ons een opdracht gegeven. Maar u wilt het toch niet.
Wat doen wij dan?
• Heeft u ons met internetbankieren een beleggingsopdracht
gegeven? Maar wilt u dat wij die opdracht toch niet uitvoeren?
Dat kan. Laat ons dit dan met internetbankieren weten voor
15.00 uur van de dag waarop u ons de beleggingsopdracht gaf.
• Gaf u ons de beleggingsopdracht na 15.00 uur? Of op een
andere dag dan een beursdag? En u wilt dat wij die opdracht
niet uitvoeren? Laat ons dan voor 15.00 uur van de volgende
beursdag met internetbankieren weten dat wij de opdracht toch
niet moeten uitvoeren.
• Wilt u meer weten over hoe wij uw beleggingsopdrachten
uitvoeren? Kijk dan op www.allianzvermogen.nl.
6.7 Allianz Hypotheekrekening en overlijdensrisicoverzekering
Heeft u in het verleden samen met uw Allianz Hypotheekrekening
een overlijdensrisicoverzekering bij ons afgesloten. Let er dan
op dat de Allianz Hypotheekrekening en de overlijdensrisicoverzekering niet los van elkaar en onder dezelfde voorwaarden
kunnen bestaan. Wanneer u besluit om te stoppen met de Allianz
Hypotheekrekening, dan betekent dat ook dat de overlijdensrisicoverzekering stopt.
6.8 Wilt u naar een vergadering van aandeelhouders?
Belegt u in Allianz fondsen? Dan mag u naar de vergaderingen van
aandeelhouders van deze fondsen. Stuur ons dan een brief om u
aan te melden voor zo’n vergadering. In de advertentie in de krant
staat wanneer u zich kunt aanmelden. Op deze vergadering kunt u
meepraten en stemmen.
6.9 Dividend
Krijgt u dividend van een fonds waarin u belegt? Dan kopen wij
daarvan nieuwe aandelen van het fonds waarvan u dividend krijgt.
Wij doen dit de beursdag nadat het fonds het dividend betaalbaar
stelt. Wij trekken daar wel eerst de dividendbelasting van af.

7. De geldrekening

8. Welke kosten betaalt u?

• U mag altijd geld storten van uw betaalrekening op uw
geldrekening.
• Er zit tijd tussen het moment dat u ons een beleggingsopdracht
geeft en het moment dat wij de beleggingsopdracht uitvoeren.
In die tijd kan de koers van de beleggingen veranderen.
Daardoor kunt u rood staan op uw geldrekening.
• Staat u rood op uw geldrekening? Dan mogen wij binnen vijf
werkdagen Allianz Modelportefeuilles verkopen om ervoor te
zorgen dat u niet meer rood staat.

U moet de volgende kosten aan Allianz Nederland Asset Management betalen, nadat u een Allianz Hypotheekrekening heeft
geopend:

7.1 Rente
• Over het geld op de geldrekening krijgt u een variabele rente.
Deze rente is afhankelijk is van de renteontwikkelingen op de
kapitaalmarkt. Hierdoor kan de rente dalen maar ook stijgen.
Dit betekent dat er ook tijdelijk geen rente kan worden vergoed,
door renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt.
• Wilt u weten hoe hoog de rente is? Kijk dan op
www.allianzvermogen.nl.
• Als er meer dan € 1.000.000,- op uw geldrekening staat mogen
wij u een lager rentepercentage betalen.
• U krijgt rente over iedere dag waarop het geld op uw geldrekening staat. Wij berekenen de rente per dag. Daardoor krijgt u
vanaf de tweede dag waarop er geld op uw geldrekening staat
rente over dit bedrag. Na het einde van ieder kwartaal maken
wij het totaal van de rente over naar uw geldrekening. Over deze
rente ontvangt u ook rente vanaf het moment moment dat wij
de rente hebben overgemaakt naar uw geldrekening.

Transactiekosten
U betaalt geen kosten voor het kopen of verkopen van Allianz
Modelportefeuilles.
Totale fondskosten
Wel zijn er de totale fondskosten, de zogenaamde lopende kosten,
voorheen Total Expense Ratio, van de Allianz modelportefeuilles
waarin u belegt. Deze lopende kosten gaan ten koste van het
rendement van de modelportefeuille waarin u belegt. De lopende
kosten (ratio) is voor alle modelportefeuilles verschillend en kunt
u vinden op onze website www.allianzvermogen.nl, bij fondsen en
koersen.
Aanbrengkosten en servicekosten
Voor Allianz Hypotheekrekeningen die zijn geopend via een
financieel adviseur vóór 1 januari 2013 kunnen er, naast de kosten
die hierboven vermeld staan, de volgende kosten zijn:
• Aanbrengkosten. Als u de Allianz Hypotheekrekening heeft
geopend via een financieel adviseur, dan kan de financieel
adviseur met u hebben afgesproken dat u aanbrengkosten
betaalt. Dit zijn de kosten van uw financieel adviseur die hij
heeft bij de start van de Allianz Hypotheekrekening. Deze kosten
zijn minimaal 0% en maximaal 5% van de nieuwe inleg op de
Allianz Hypotheekrekening. Deze kosten trekken we af van het
bedrag van de nieuwe inleg op de Allianz Hypotheekrekening.
• Servicekosten: Als u de Allianz Hypotheekrekening heeft
geopend via een financieel adviseur, dan kan de financieel
adviseur met u hebben afgesproken dat u servicekosten betaalt.
Dit zijn kosten van uw financieel adviseur voor het onderhoud
van de Allianz Hypotheekrekening. Deze kosten zijn minimaal
0% en maximaal 1% van het bedrag op de Allianz Hypotheekrekening. De servicekosten betaalt u iedere maand.
Voor rekeningen die na 1 januari 2013 zijn geopend kunnen er
geen aanbrengkosten en servicekosten overeengekomen zijn.
Allianz Nederland Asset Management maakt een wijziging van de
kosten bekend door:
• een bericht op de website van Allianz Nederland Asset
Management;
• een advertentie in een in Nederland landelijk verspreid dagblad;
of
• een schriftelijk of elektronisch bericht aan u.
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9. Rekeningafschriften

10. Wat gebeurt er als u overlijdt?

Ieder kwartaal krijgt u een overzicht van uw Allianz Hypotheekrekening. En iedere keer als er iets verandert aan het bedrag op uw
Allianz Hypotheekrekening, maken wij een rekeningafschrift. Deze
kunt u bekijken via internetbankieren. Als u het niet eens bent
met wat er op de rekeningafschriften en/of de overzichten van uw
beleggingen staat, moet u ons dat binnen 30 dagen laten weten.
De 30 dagen beginnen op de dag waarop het rekeningafschrift en/
of het overzicht van uw beleggingen online staat. Als wij binnen
30 dagen niets van u hebben gehoord, gaan wij ervan uit dat u
akkoord bent met de gegevens. Eén keer per jaar maken wij u een
jaaropgave, voor de aangifte van uw belastingen. Deze jaaropgave
kunt u bekijken via internetbankieren.

• Als u overlijdt, stellen wij vast wie recht heeft op het geld van de
Allianz Hypotheekrekening. Meestal zullen wij uw erfgenamen
om een ‘verklaring van erfrecht’ of een ‘verklaring van executele’
vragen. Zij moeten daarvoor een afspraak met een notaris
maken. De verklaring kost geld.
• Voor uw partner is zo’n verklaring soms niet nodig en is het
genoeg om een formulier in te vullen. Daarvoor is het formulier
‘beschikken over een bankrekening van overleden echtgenoot/
partner’. U vindt dat op www.allianzvermogen.nl. Het formulier
geeft uw partner duidelijkheid of hij of zij een verklaring van de
notaris nodig heeft.
• Uw erfgenamen kunnen pas geld opnemen van de Allianz
Hypotheekrekening als wij weten wie er recht heeft op het geld.
Tot die tijd kan niemand geld van de rekening halen.
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11. Aansprakelijkheid voor belastingen,
boetes en heffingen
• Moet u belasting, boetes of heffingen betalen? Dan mogen wij
het bedrag van uw Allianz Hypotheekrekening afhalen.
• Staat er te weinig geld op uw Allianz Hypotheekrekening?
Dan moet u het bedrag aan Allianz terugbetalen.U betaalt dan
ook rente.
• Allianz bepaalt of zij aansprakelijk is.
• Bovenstaande geldt ook voor uw erfgenamen als u bent
overleden.

12. Wilt u geld dat u bij een andere bank of
verzekeringsmaatschappij heeft
opgebouwd voor een de aflossing van
uw hypotheek storten op uw Allianz
Hypotheekrekening?
Heeft u bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij ook geld
voor de aflossing van uw hypotheek opgebouwd dat u graag op
deze Allianz Hypotheekrekening zet? Dan kan. Overleg met uw
financieel adviseur wat de regels van de Belastingdienst zijn.
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13. Wilt u overstappen van of naar
een andere bank of verzekeringsmaatschappij?
Wilt u het geld van uw Allianz Hypotheekrekening op een rekening
van een andere bank of verzekeringsmaatschappij zetten? Dat
kan. Maar alleen als u het geld in een beleggingrecht eigen woning
of spaarrecht eigen woning (BEW of SEW) bij een ander bank stort
of in een kapitaalrecht eigen woning (KEW) bij een verzekeringsmaatschappij. Overleg met uw financieel adviseur wat de regels
van de Belastingdienst zijn.
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14. Wat mogen wij van elkaar verwachten?
• Van ons mag u verwachten dat wij ons uiterste best doen om
zorgvuldig om te gaan met u, uw Allianz Hypotheekrekening en
uw persoonlijke gegevens. Wij beloven altijd rekening te houden
met uw belangen.
• Van u verwachten wij dat u uw uiterste best doet om zorgvuldig
om te gaan met ons. U belooft altijd rekening te houden met
onze belangen. Als wij daarom vragen, zorgt u dat wij kunnen
doen wat in de wet staat en wat in ons contract met u staat.
• Wij geven geen advies over de Allianz Hypotheekrekening.
Advies over de Allianz Hypotheekrekening vraagt u aan uw
adviseur. Voor dit advies kunnen kosten in rekening worden
gebracht door uw financieel adviseur.

15. Als er iets verandert in uw gegevens
Verandert er iets in de gegevens hieronder? Stuur ons dan zo snel
mogelijk een brief. Zolang wij geen brief van u hebben gekregen,
gaan wij ervan uit dat de gegevens die wij van u hebben, helemaal
kloppen en volledig zijn.
• Uw naam.
• Uw geboortedatum.
• Uw postadres.
• Uw burgerservicenummer.
• Uw e-mailadres.
• Het rekeningnummer van de betaalrekening die u ons heeft
opgegeven
Op www.allianzvermogen.nl bij klantenservice kunt u een
aantal formulieren vinden, waarmee u bijvoorbeeld uw rekeninggegevens en uw (e-mail)adres kunt laten wijzigen. In deze
formulieren is ook aangegeven of wij eventueel ook andere
documenten van u nodig hebben.
Heeft u de Allianz Hypotheekrekening samen met uw partner
geopend? Dan moet ook uw partner de brief ondertekenen,
waarmee u de wijzigingen aan ons doorgeeft. Ook moet u veranderingen van de gegevens van uw partner aan ons doorgeven.
Wij gaan ervan uit dat u al onze berichten krijgt en leest.
Daarvoor is het nodig dat uw postadres en e-mailadres kloppen.
Wij houden in onze eigen administratie bij welke berichten wij
u versturen. Onze administratie geldt als bewijs dat wij u een
bericht gestuurd hebben.

16. Regels voor de veiligheid van
internetbankieren
• U geeft ons opdrachten via internetbankieren. Daarvoor krijgt u
van ons via e-mail een relatienummer en een wachtwoord.
Wij gebruiken het e-mailadres dat u ons opgeeft.
• Wij sturen u twee e-mails: één met uw relatienummer en één
met uw wachtwoord. Krijgt u één van de twee e-mails niet? Of is
één van de twee e-mails beschadigd? Dan moet u dat direct aan
ons doorgeven.
• U moet het relatienummer en het wachtwoord los van elkaar
bewaren. U moet ervoor zorgen dat ze geheim blijven en dat niemand anders erbij kan. Als iemand ons de combinatie van uw
relatienummer en uw wachtwoord kan geven, gaan wij ervan
uit dat u dat bent. U legitimeert zich bij ons met deze gegevens.
• Als u uw eerste opdracht geeft via internetbankieren, moet u uw
wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat u zelf kiest.
• U moet uw wachtwoord regelmatig veranderen. Via internetbankieren krijgt u ook een melding hiervoor.
• U mag internetbankieren alleen gebruiken zoals in onze
instructies en in dit reglement staat.
• Bent u uw relatienummer of wachtwoord kwijt? Of ontdekt u
dat een van beide gestolen is, misbruikt wordt of bij anderen
dan uzelf of uw partner bekend is? Dan moet u ons direct bellen
om te vragen of wij uw Allianz Hypotheekrekening blokkeren.
Wij zullen dat direct doen. En wij zullen ook alle andere dingen
doen om misbruik te voorkomen. Als uw rekening al misbruikt
is voordat u ons gebeld heeft, bent u daarvoor zelf verantwoordelijk.
• Binnen 5 dagen nadat u ons gebeld heeft, moet u ons een brief
sturen. Daarin schrijft u dat wij uw Allianz Hypotheekrekening
moeten blokkeren.
• U krijgt van ons een nieuw wachtwoord. Als u het nieuwe
wachtwoord van ons gekregen hebt, kunt u uw rekening weer
gebruiken.
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17. Wanneer betalen wij wel en niet
voor schade?

18. Wat doen wij met uw persoonlijke
gegevens?

Wij betalen schade als wij die met opzet hebben veroorzaakt.
Of als wij iets hebben gedaan waarvan wij zeker konden weten
dat daardoor schade zou ontstaan. In die gevallen betalen wij
voor directe schade. Wij betalen nooit voor indirecte schade,
gevolgschade of schade doordat u minder winst maakte.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Wij doen
dit volgens de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen. Daarover kunt u bij ons een brochure
krijgen. U kunt de hele gedragscode bekijken op de website van
de Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl. Als u de
Nederlandse Vereniging van Banken daarom vraagt, sturen zij u de
gedragscode toe. Dat kan telefonisch via 020-5502888. Of stuur een
brief naar Postbus 2543, 1001 AH Amsterdam.

Heeft u schade op een van de manieren hieronder? En hebben wij
die schade niet met opzet veroorzaakt. Of konden wij niet zeker
weten dat er schade zou ontstaan? Dan betalen wij niet.
• Schade doordat u niet kunt internetbankieren.
• Schade doordat wij een opdracht van u te laat of niet uitvoeren.
• Schade doordat wij u via internetbankieren verouderde of
onjuiste informatie sturen, of doordat de informatie niet
volledig is.
• Schade doordat een opdracht die u via internetbankieren heeft
gegeven, beschadigd is, vertraagd is, veranderd is of niet klopt.
• Schade doordat iemand anders dan uzelf of uw partner uw
relatienummer of wachtwoord gebruikt.

Als u een Allianz Hypotheekrekening bij ons opent, geeft u ons
toestemming om uw gegevens te verwerken en te gebruiken.
Wij gebruiken de gegevens voor het volgende:
• Om het u mogelijk te maken een Allianz Hypotheekrekening
te kunnen beheren.
• Om reclame te maken.
• Om fraude te voorkomen en te bestrijden.
• Om statistisch onderzoek te doen.
• Om te doen wat moet van de wet.
Soms wisselen we uw gegevens uit met bedrijven waarmee wij
samenwerken. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt
om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Of wilt u fouten
verbeteren of gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op
met onze functionaris gegevensbescherming. E-mailadres:
FG-WBP@allianz.nl, postadres: Postbus 64, 3000 AB Rotterdam.
Het komt voor dat ons privacybeleid wijzigt.
Kijkt u op www.allianz.nl/privacy voor de volledige, actuele tekst
over ons privacy-beleid.
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19. Wat gebeurt er met uw geld als wij
failliet gaan?
De beleggingen in de Allianz modelportefeuilles op uw Allianz
Hypotheekrekening vallen onder het beleggerscompensatiestelsel.
Voor meer informatie over deze regels verwijzen wij u naar de
website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

20. Heeft u klachten?
Heeft u een klacht over ons? Dan kunt u ons daarover een brief
sturen. Het adres is:
Allianz Nederland Asset Management
Klachtencoördinator
Postbus 761
3000 AT Rotterdam
U mag ons ook e-mailen: info.am@allianz.nl.
Bent u niet tevreden met onze beslissing? Stuurt u dan een brief
naar onze directie. Het adres is:
Allianz Nederland Asset Management
Directie
Postbus 761
3000 AT Rotterdam
Bent u nog steeds niet tevreden met onze beslissing?
Stuur dan een brief naar de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijke organisatie die
klachten beoordeelt. Het adres is:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 - 355 22 48
www.kifid.nl
Bent u niet tevreden met de beslissing van de Stichting
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Dan mag u met uw klacht naar de bevoegde rechter in Rotterdam.
Voor de Hypotheekrekening geldt het Nederlands recht.
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21. Onze gegevens
U belegt via Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening in de
beleggingsfondsen van Allianz Paraplufonds. Allianz Nederland
Asset Management B.V. voert het beheer en de directie over
Allianz Paraplufonds. Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling
voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn
instellingen voor collectieve belegging in effecten. Allianz
Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van
Stichting Autoriteit Financiële Markten (postbus 11723, 1001 GS
Amsterdam). Allianz Nederland Asset Management geeft geen
advies. Voor advies over de Allianz Hypotheekrekening gaat u naar
uw financieel adviseur.
Allianz Nederlands Asset Management B.V., Coolsingel 139,
3012 AG Rotterdam, Tel. 088 - 577 21 11, www.allianzvermogen.nl.
Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel in Utrecht. Inschrijfnummer: 30067102.
Ons btw-nummer is NL 0058.35.409.B01.
Wij hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V.,
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
Wij staan in het register van de Autoriteit Financiële Markten,
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Nummer 12000055.
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