Kostenoverzicht Beleggen Beschikbarepremieregeling
en Nettopensioenregeling per 1 oktober 2020
Beleggen kost geld. Er zijn vaste kosten, kosten per transactie en kosten per beleggingsfonds. Ook zijn er
verschillen tussen Lifecycle beleggen en Vrij beleggen. Al deze kosten hebben invloed op uw pensioenkapitaal
en op het pensioen dat u straks ontvangt.
In dit kostenoverzicht ziet u wat de kosten zijn voor beleggen vanuit uw Beschikbarepremieregeling en/of
uw Nettopensioenregeling. U betaalt deze kosten per regeling.

Welke kosten betaal ik voor
Lifecycle beleggen?

Welke kosten betaal ik voor
Vrij beleggen?

Kiest u voor Lifecycle beleggen, dan beleggen wij voor u.
Dit doen wij op basis van uw risicoprofiel. U kunt zelf uw
risicoprofiel bepalen: Defensief, Neutraal of Offensief.

Kiest u voor Vrij beleggen, dan bepaalt u zelf in
welke beleggingsfondsen uit de Lifecycle modules u
belegt. U bepaalt ook zelf hoeveel procent u belegt
per beleggingsfonds.

Bij Lifecycle beleggen betaalt u:

Bij Vrij beleggen betaalt u:

Toe- en uittredingskosten

Toe- en uittredingskosten

Deze kosten betaalt u wanneer wij voor u in of uit
onderliggende beleggingsfondsen stappen. Bijvoorbeeld
bij inleg van nieuwe premie of bij bijsturing van de
lifecyclemix. De hoogte van deze kosten hangt af van uw
risicoprofiel. Maar ook van de omstandigheden in de
markt. Voor de actuele toe- en uittredingkosten verwijzen
we u graag naar de fondsfeiten.

Beheerkosten

Beheerkosten

Dit zijn kosten voor het beheer van uw pensioen
vermogen. Tot 45 jaar zijn de kosten hoger, omdat dan
risicovoller wordt belegd om een hoger rendement te
kunnen halen. Vanaf 45 jaar wordt het risico afgebouwd
en dalen de kosten. U betaalt deze kosten ook na uw
pensioendatum, als uw pensioen wordt omgezet in een
Collectief Variabel Pensioen (CVP).
Tot 45 jaar
Defensief

0,24%

Neutraal

0,25%

Offensief

0,26% per jaar

Administratiekosten

Deze zijn per beleggingsfonds anders. Kijk voor een
overzicht van deze kosten in de fondsinformatie van
ieder beleggingsfonds. Voor inzicht in deze kosten
verwijzen we u graag naar de fondsfeiten.

Transactiekosten

Dit zijn kosten die de bank rekent voor het aan- of
verkopen van een beleggingsfonds. De transactiekosten
zijn maximaal € 10 per transactie. Deze worden
ingehouden op het transactiebedrag. Heeft u een laag
kapitaal in Vrij beleggen? Dan drukken deze kosten
misschien harder op het rendement dan u wilt.

Administratiekosten

Vanaf 45 jaar
De beheerkosten dalen
geleidelijk tot ongeveer

Deze kosten betaalt u wanneer u in of uit beleggings
fondsen stapt. De hoogte van deze kosten hangt af
van welke beleggingsfondsen u kiest. Maar ook van
de omstandigheden in de markt. Voor de actuele
toe- en uittredingkosten verwijzen we u graag naar
de fondsfeiten.

0,21% per jaar
vanaf pensioendatum (CVP)

Deze kosten betaalt u op 30 juni van ieder jaar. Het gaat
om 0,10% van uw pensioenvermogen van dat moment.

Deze kosten betaalt u op 30 juni van ieder jaar. Het gaat
om 0,10% van uw pensioenvermogen van dat moment.

Disclaimer

Dit kostenoverzicht is gebaseerd op de stand per
1 oktober 2020. Voor de meest actuele toe- en
uittredingskosten en jaarlijkse beheerkosten per fonds
verwijzen u graag naar de fondsfeiten.
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