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Allianz Plus
Hypotheekrentefaciliteit
Bankspaarhypotheek

U komt graag verder in het leven, óók als het om wonen gaat. De aanschaf
en financiering van een eigen woning bieden u niet alleen meer woongenot,
maar ook interessante mogelijkheden om te bouwen aan een vermogen
voor later. De Bankspaarhypotheek, een innovatieve vorm van banksparen,
combineert dat aantrekkelijke vooruitzicht met lage kosten, fiscaal
voordeel en volledige zekerheid over uw rendement.
Allianz Plus, het antwoord op banksparen
Allianz Plus is een range van innovatieve bankspaarproducten. De kern van Allianz Plus is
een beleggersrekening, waaraan u een of meer
producten kunt koppelen. Dat kan een fiscale
clausule zijn, maar ook een andere extra service.
Met Allianz Plus hebt u tal van mogelijkheden
voor financial planning op maat.
Bankspaarhypotheek
Het is mogelijk om binnen Allianz Plus (via
de Allianz Plus Hypotheekrekening) een
Bankspaarhypotheek te creëren, door te kiezen
voor de Allianz Plus Hypotheekrentefaciliteit,
die dezelfde rente vergoedt als de rente die u
betaalt over uw hypotheek. Uniek element bij
deze bankspaarhypotheek is de mogelijkheid
om te switchen. U kunt de inleg die u gebruikt
voor de vermogensopbouw omzetten van
bijvoorbeeld een modelportefeuille naar de
hypotheekrentefaciliteit. Of andersom. Het saldo
van de Allianz Plus Hypotheekrentefaciliteit
valt in Box 1.

Productkenmerken Allianz Plus
Hypotheekrentefaciliteit
• Gegarandeerd rendement: gelijk aan
hypotheekrente
• Opgebouwd vermogen valt in Box 1
• Tussentijds switchen is mogelijk, met
boeteberekening
• Switchen aan einde rentevastperiode is
kosteloos
• Kostenstructuur
- Aankoopkosten: 0%
- Verkoopkosten: 0%
- Switchkosten: variabel
- Beheerkosten: n.v.t. (is geen fonds)
- Administratiekosten € 8,- per maand

Allianz Plus Hypotheekrentefaciliteit, uw
voordelen
•	Bankspaarhypotheek behoort hiermee tot
de mogelijkheden
•	Zekerheid over (deel)aflossing van uw
hypotheek
•	Sparen met een gegarandeerd rendement,
gelijk aan uw hypotheekrente
•	Geen aankoop-, verkoop- en beheerkosten
•	Service en gemak
•	Transparantie: volledige duidelijkheid over
kosten en voorwaarden
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Meer informatie
Voor dit product is een financiële bijsluiter
opgesteld met informatie over het product, de
kosten en de risico’s. Meer informatie over Allianz
Plus kunt u vinden op www.allianzservice.nl of
www.allianzplus.nl.
Aan deze factsheet kunnen geen rechten en/of
aanspraken worden ontleend.
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