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Programma:

• Introductie Independer

• Het nut van financieel advies

• Praktische voorbeelden

Pensioen en financiële planning
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Van vergelijker naar 
experts in financieel inzicht



Waar je ons van kent (of niet)



onze missie

meer mensen mee laten doen, 

door ze het heft in handen te laten nemen: 

daar staan wij voor



Wat doen we wel en wat (nog) niet?

Eenvoudige producten

Zelf doen

Online Advies

Complexe producten

Zelf doen

Robo Advies

Complexe adviezen

Uitbesteden

Informeren

Regulier Advies



• Uitzonderlijke situaties vragen om maatwerk

• Financieel advies is kostbaar maar niet duur!

• Voorbeelden uit de praktijk

1. Verhogen van uitkering levensverzekering

2. Overlijdensrisicoverzekering voor kankerpatiënten

3. Met pensioen gaan (een echtpaar)

4. Met pensioen gaan (een alleenstaande)

Het nut van (goed) financieel advies



Hoe werken verzekeraars?

25 66 99

Slechte gezondheid =
verhoogde premie

Slechte gezondheid = 
standaard uitkering



Overlijdensrisicoverzekering:

• Levensverzekering met een vaste einddatum

• Uitkering bij overlijden van één van de verzekerden tijdens looptijd

• Veel gebruikt bij afsluiten van hypotheek

• Gezondheidsverklaring of medische keuring bij aanvang

Verhogen van uitkering levensverzekering



Voorbeeld situatie:

• Partners kopen samen huis voor € 350.000

• Partners nemen hypotheek voor € 350.000

• Levensverzekering met dalende dekking, aanvang € 300.000

• Na 4 jaar wordt één van de partners ongenezelijk ziek

Verhogen van uitkering levensverzekering



Optieclausule:

• 1/3 deel van de polissen heeft optieclausule

• Verhogen uitkering zonder medische waarborgen

• Regels verschillen per verzekeraar

• Mogelijk advies; verhoog het verzekerde bedrag

Verhogen van uitkering levensverzekering



Voorbeeld situatie:

• Partners kopen samen huis voor € 350.000

• Partners nemen hypotheek voor € 350.000

• Levensverzekering met dalende dekking, aanvang € 300.000

• Na 4 jaar wordt één van de partners ongenezelijk ziek

• Vanaf 5e jaar wordt optieclausule jaarlijks gebruikt

• Na 9 jaar komt de partner te overlijden

Verhogen van uitkering levensverzekering



Financieel effect van de optieclausule:

Verhogen van uitkering levensverzekering

|

€ 200.000

|

€ 532.000



Samenwerking Independer en NFK:

• Geschikt voor ex-kankerpatiënten

• Andere manier van aanvragen

Overlijdensrisicoverzekering voor kankerpatiënten

Lees hier meer

https://www.independer.nl/overlijdensrisicoverzekering/info/ex-kankerpatient.aspx


Uitgangspunten:

• Man 65, Vrouw 63

• Pensioen start op 66e van de man

• Ouderdomspensioen € 1.000 per maand

• Partnerpensioen € 700 per maand (altijd max. 70%)

• Vrouw heeft levensverwachting 3-5 jaar

Met pensioen gaan (echtpaar)



Geen advies:

• Ouderdomspensioen bedraagt € 12.000 per jaar

• Man wordt 86 jaar, vrouw overlijdt na 4 jaar

Met pensioen gaan (echtpaar)



Mogelijk advies:

• Vrouw doet afstand van partnerpensioen

• Ouderdomspensioen van € 1.000 naar € 1.200 per maand

• Man sluit overlijdensrisicoverzekering € 168.000 (kosten € 50 per maand)

• Man wordt 86 jaar, vrouw overlijdt na 4 jaar

Met pensioen gaan (echtpaar)



Financieel effect van advies:

Met pensioen gaan (echtpaar)

Totaal uitkeringen

Kosten

Zonder advies

€ 240.000

n.v.t.

Met advies

€ 288.000

€ 2.400

€ 45.600Voordeel



Uitgangspunten:

• Leeftijd 62 jaar

• Geen partner

• Wel erfgenaam

• Pensioenpot € 100.000

• Pensioendatum 65

• Levensverwachting 5 jaar

Met pensioen gaan (alleenstaand)



Geen advies:

• Koopt pensioen aan op 65

• Ouderdomspensioen € 4.000 per jaar 

• Geen partnerpensioen

• Overlijdt op 67

• Ontvangen pensioen € 8.000 (2 x 4.000)

Met pensioen gaan (alleenstaand)



Mogelijk advies:

• Pensioen vervroegen naar 62

• Hoog – Laag uitkering aankopen

• Uitkering per jaar € 4.600 1e 5 jaar, daarna levenslang € 3.450 

• Geen partnerpensioen

• Overlijdt op 67

• Ontvangen pensioen € 23.000 (5 x 4.600)

Met pensioen gaan (alleenstaand)



Alternatief advies:

• Pensioen vervroegen naar 62

• AOW-compensatie aankopen

• Uitkering tot AOW (66) € 20.000 per jaar

• Uitkering na AOW (66) € 800 per jaar

• Overlijdt op 67

• Ontvangen pensioen € 80.800 (4 x 20.000 & 1 x 800)

Met pensioen gaan (alleenstaand)



Financieel effect van advies:

Met pensioen gaan (alleenstaande)

Startkapitaal

Totaal uitkeringen

Zonder advies

€ 100.000

€ 8.000

1e advies

€ 100.000

€ 23.000

€ 77.000Vermogensverlies

2e advies

€ 100.000

€ 80.800

€ 19.200€ 92.000



Samenwerking Independer en VOFP:

• Vereniging onafhankelijke financieel planners

• 10% korting voor klanten van Independer

Financieel advies is kostbaar maar niet duur!



Bedankt voor jullie

aandacht!

Vragen? Mail naar pensioen@independer.nl


