
Uw bank dichtbij.

Aanvullend  
Pensioen
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Hoe is 
uw pensioen 
opgebouwd?

Inkomen uit werk  
naast uw AOW

Eigen  
vermogen

AOW
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Pensioen vanuit  
werkgever

Aanvullend  
Pensioen Sparen
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Hoe ziet de AOW er in de toekomst uit?  
AOW is een basispensioen dat u van de overheid ontvangt zodra 
u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Hoeveel dit is, hangt van ver-
schillende factoren af en kan in de toekomst veranderen. 

Kunt u straks wel stoppen met werken?  
Als uw AOW en/of uw pensioen niet genoeg zijn om om van te 
leven, kan het zo zijn dat u moet doorwerken nadat u de AOW-
leeftijd heeft bereikt. 

Heeft u eigen vermogen?  
Heeft u een eigen huis met overwaarde, spaargeld, investeringen 
of kunst? Dat kan onderdeel uitmaken van uw oudedagsvoorziening.

AOW 

Inkomen uit 
werk naast  
uw AOW 

Eigen 
vermogen
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Bouwt u wel genoeg pensioen op?  
Tijdens uw werkende leven kunt u pensioen opbouwen bij  
uw werkgever(s). Weet u of u genoeg heeft om er later van te  
kunnen leven? 

Aanvullend Pensioen Sparen geeft zekerheid
Met Aanvullend Pensioen Sparen zet u gemakkelijk geld opzij 
voor later. Zo bouwt u aan een extra spaarpot die u in de toekomst 
meer zekerheid geeft en minder zorgen. 

Pensioen  
vanuit  
werkgever

Aanvullend  
Pensioen 
Sparen 
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Nu eenvoudig  
sparen voor 
later...

1    Aanvullend Pensioen Sparen 

Spaar eenvoudig voor een aanvulling op uw  
pensioen en/of AOW. Met een geblokkeerde  
rekening, aantrekkelijke rente, grote  
zekerheid en geen verplichte inleg. De 
zekerheid van sparen en het gemak van  
RegioBank. Uw Zelfstandig Adviseur regelt  
het voor u. 

 In het kort
•  Sparen op een geblokkeerde rekening (niet vrij opneembaar)
• Aantrekkelijke rente
• Variabel of vast
• Rente op rente 
• Inleg aftrekbaar van uw belastbaar inkomen (afhankelijk van 

uw jaarruimte en/of eventuele reserveringsruimte)
• Sparen tot en met uiterlijk het 5e kalenderjaar na het  

bereiken van uw AOW-leeftijd
• Geen transactiekosten 

Heeft u uw oudedagsvoorziening al goed geregeld? Met Aanvul-
lend Pensioen Sparen zet u nu op een fiscaal aantrekkelijke manier 
geld opzij. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, zorgt een reken-
ing zoals de Aanvullend Pensioen Uitkerings rekening ervoor dat 
het bij elkaar gespaarde geld maandelijks wordt uitbetaald. 

Nu
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2     Aanvullend Pensioen  
Uitkeringsrekening  

Vanaf deze geblokkeerde rekening krijgt u  
maandelijks een vast brutobedrag uit gekeerd.  
De hierover te betalen loonheffingen worden automatisch voor 
u ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. U ontvangt 
dus maandelijks een nettobedrag op uw rekening. Hoe hoog uw 
uitkering is, hangt af van uw inleg, de looptijd en de rente. Ook 
aanvullingen op uw pensioen die u met andere lijf rente producten 
heeft opgebouwd, kunt u op deze rekening laten storten voor 
een uitkering in maandelijkse termijnen. Over het tegoed op uw 
Aanvullend Pensioen Uitkerings rekening ontvangt u een 
aantrekkelijke rente. 

 In het kort 
• Aantrekkelijke vaste rente
• Vast brutobedrag per maand uitgekeerd
• De loonheffingen worden ingehouden op uw bruto uitkering
• De start van de uitkeringen kiest u zelf, tot en met uiterlijk  

het 5e kalenderjaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd
• Geen transactiekosten 

... en later iedere 
maand geld. 

Later
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RegioBank  
regelt het 
voor u
 Persoonlijk advies 

Hoeveel u nu kunt sparen voor later hangt af van een aantal 
factoren. Bouwt u voldoende pensioen op? Wat kunt u maximaal 
inleggen op basis van de jaarruimte? En hoeveel geld kunt u nu 
missen om te sparen voor later? Bij RegioBank verdiepen  
we ons in uw situatie en geven advies over de beste oplossing. 
Want bij RegioBank gaat het om u. Samen berekenen we hoeveel 
u kunt sparen. 

 We kijken naar uw persoonlijke situatie
• Uw AOW en pensioen
• Uw jaarruimte en eventueel uw reservingsruimte 
• Uw leeftijd en hoe lang u kunt sparen
• Hoeveel kunt u missen om te sparen?  
• Wilt u een variabele of vaste rente?

Uw Zelfstandig Adviseur regelt het!
Belangrijk: aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden. 
Uw Zelfstandig Adviseur informeert u hier vooraf over. 
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Nu

Huidig netto maandsalaris  €        

Straks

Netto AOW per maand €        

Netto pensioen via werkgever €        

Aanvulling inkomen  €        
uit eigen vermogen

Netto maandinkomen  €        
uit werk naast AOW

Totaal straks  €        

Verschil t.o.v. huidig inkomen €        

Aanvullend Pensioen Sparen €        

Hoeveel wilt u 
straks kunnen 
besteden?

Let op, deze berekening is een momentopname en schetst een 
globaal beeld van uw situatie. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen.  
 
Kijk voor meer inzicht in uw AOW en pensioen 
op www.mijnpensioenoverzicht.nl 



 Meer weten?
Kijk voor meer informatie op regiobank.nl. Of loop 
binnen bij uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank voor 
persoonlijk advies. De deur staat altijd voor u open.

 RegioBank is uw bank in de buurt
U wilt graag een bank in de buurt. Om gewoon even binnen te 
lopen voor een vraag of een goed advies. Een kantoor om de 
hoek, met een Zelfstandig Adviseur die u kent. Waar u uw  
geldzaken regelt zoals ú dat wilt. Dat vindt u bij RegioBank. 

RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door de 
bankproducten - betalen, sparen en hypotheken - te combineren 
met de persoonlijke dienstverlening van een Zelfstandig Adviseur. 
Er is altijd wel een adviseur bij u in de buurt: iemand die uw regio 
goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. 

RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs. Deze 
adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantie-
kantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het 
Handelsregister en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar 
en adviseur in financiële producten en verzekeringen. Naast 
RegioBank adviseren en bemiddelen de Zelfstandig Adviseurs 
ook in producten van andere aanbieders. Dit geldt overigens niet 
voor spaar- en betaalproducten, hierin bemiddelen de adviseurs 
exclusief voor RegioBank. 
 
RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse  
belangen. RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen 
kantoren. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V..  
Meer informatie vindt u op regiobank.nl en in de Dienstenwijzer.
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Meer informatie over 
onze producten vindt u 
op www.regiobank.nl


