DGA
GarantiePlusPensioen
Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder

DGA GarantiePlusPensioen
Zekerheid voor later
• Gegarandeerd kapitaal op einddatum
• Kapitaal kan groeien door winstdeling
• Bepaal zelf hoeveel u nodig heeft

Optionele dekkingen
• Partner- en wezenpensioen als periodieke
rente-uitkering
• Anw-hiaatpensioen
• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Transparant, lage kosten
• Zekerheid vooraf over jaarlijkse kosten
• Persoonlijk advies

Uw eigen pensioenportaal online
• Inzicht in pensioengegevens
• Inzage in documenten
• Invoeren van mutaties

Waarom Onderlinge ’s-Gravenhage?
• Sinds 1895 producten met gegarandeerd
eindkapitaal
• Onderlinge waarborgmaatschappij
• Maatschappijwinstdeling

Onderlinge ’s-Gravenhage
Samen zeker

investeren in uw pensioenregeling. Met het DGA
GarantiePlusPensioen legt u met ons vast welke
premie u gaat betalen, welke gegarandeerde
uitkering u van ons mag verwachten en wanneer de
uitkering plaatsvindt. Zo weet u precies waar u aan
toe bent.

Maatschappijwinstdeling
Als er voldoende winst is, kan de Algemene
Vergadering van de Maatschappij besluiten een deel
van de winst ter beschikking te stellen voor winstdeling. 95% van deze te verdelen winst gaat naar de
deelnemers (polishouders) met winstdelende
verzekeringen. De winst die beschikbaar is voor ons
pensioenproduct, gebruiken wij om de pensioen-

Zekerheid voor later

kapitalen te verhogen. Zo kan uw pensioenkapitaal
groeien zonder dat u extra premie betaalt.

Neem de tijd voor uw pensioen
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) doet u er
goed aan tijdig na te denken over uw pensioen en
de gevolgen van overlijden. Kiest u voor zekerheid,

Gedegen waarborgen
Een DGA wordt niet beschermd door de Pensioenwet. Het DGA GarantiePlusPensioen biedt wél

dan kiest u voor een pensioenverzekering. Een

zekerheid. Uw pensioenkapitaal is gegarandeerd

zekere oplossing is het DGA GarantiePlusPensioen

en u heeft de mogelijkheid om uw gezin verzorgd

van Onderlinge ’s-Gravenhage. Speciaal ontwikkeld

achter te laten. Ook bij een faillissement is uw

voor ondernemers: een gegarandeerde kapitaalsuit-

pensioen veiliggesteld.

kering, heldere voorwaarden, transparant.

Verzekerde kapitaalopbouw

Beschikbare premieregeling

Met het DGA GarantiePlusPensioen bouwt u een

Als ondernemer bepaalt u zelf hoeveel premie u wilt

gegarandeerd kapitaal op dat uitkeert op

investeren waarbij u wel rekening moet houden met

pensioendatum. Met dit kapitaal koopt u vervolgens

de fiscale grenzen. Met deze premie bouwt u op

uw pensioen aan.

een fiscaal vriendelijke manier een gegarandeerd
kapitaal op. Inkomstenbelasting is verschuldigd

Bepaal zelf hoeveel u nodig hebt
U beslist zelf met uw pensioenadviseur hoeveel
geld u later denkt nodig te hebben om prettig te
leven, en hoeveel u, binnen de fiscale grenzen, wilt

over de uiteindelijke pensioenuitkeringen.

Aanvullende dekkingen

waarvoor wij de premiebetaling voortzetten.

U kunt één of meer extra opties in de regeling

Onze premievrijstelling heeft 6 klassen en verloopt

opnemen.

volgens de staffel van de kapitaalsopbouw.

• Gegarandeerd partnerpensioen
Mocht u voor de pensioendatum overlijden, dan
krijgt uw partner levenslang een periodieke
uitkering. De hoogte van de uitkering staat vast.
U kunt, als u dat wenst, een jaarlijkse stijging
van het partner en wezenpensioen met 1%, 2% of
3% meeverzekeren.
• Gegarandeerd wezenpensioen.
Mocht u overlijden voor de pensioendatum dan
kunnen uw kinderen rekenen op een periodieke
uitkering die doorloopt tot zij 21 jaar zijn.
Als zij dan nog studeren keert het wezenpensioen
uit tot ze stoppen met studeren maar maximaal
tot de 27-jarige leeftijd.
De hoogte van de uitkering is volledig gegarandeerd.
• Geen partner- en/of wezenpensioen
meeverzekeren
Als u niet kiest voor een partner- en/of wezenpensioen, keren wij bij overlijden vóór de
pensioendatum 90% van de opgebouwde waarde
van uw polis aan uw B.V. uit.
• Anw-hiaatpensioen
Veel pensioenregelingen houden er geen rekening
mee dat de Algemene nabestaandenwet niet
altijd uitkeert. Met het DGA GarantiePlusPensioen
van Onderlinge ’s-Gravenhage kunt u het
Anw-hiaat opvangen in combinatie met het partnerpensioen.
• Premievrijstelling bij arbeids-ongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid nemen wij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. De mate van
arbeidsongeschiktheid is bepalend voor het deel

Volledig transparant
Het DGA GarantiePlusPensioen heeft heldere
voorwaarden, een duidelijke kostenstructuur, dus
transparant. U weet precies wat u jaarlijks betaalt.
Zo blijven de lasten beheersbaar.

Zekerheid vooraf
U krijgt een overzichtelijke offerte, alle afspraken
zijn in begrijpelijke taal geschreven.
De jaarlijkse administratiekosten staan duidelijk
vermeld in de offerte. Ieder jaar ontvangt u van ons
een pensioenoverzicht. U ziet ook de uitkeringen
voor uw partner en kinderen als u die heeft
verzekerd.

Persoonlijk advies
Een goed pensioen is maatwerk. Wij werken daarom
samen met onafhankelijke pensioenadviseurs.
Zij bieden persoonlijk contact en efficiënte service
en staan klaar om u een objectief advies te geven,
geheel afgestemd op uw persoonlijke wensen en
situatie.

Uw eigen online pensioenportaal
U krijgt toegang tot het bijzonder gebruikersvriendelijke OG Pensioenportaal. U ziet daar o.a. uw
persoonlijke gegevens, uw pensioenkapitaal en de
verschuldigde premie.
Wijzigingen kunnen eenvoudig worden ingevoerd
door uzelf of door uw pensioenadviseur en worden
snel verwerkt. Heeft u vragen? U kunt dan ondersteund worden door onze pensioendesk.

Over Onderlinge ’s-Gravenhage
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij
„’s-Gravenhage” U.A. is opgericht in 1895.

• Dit product is een levensverzekering met winstdeling en is geen beleggingsverzekering.
• Voor dit product gelden voorwaarden.

Wij zijn geen gewone verzekeraar, maar een

Deze voorwaarden staan in de uitvoerings-

onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten

overeenkomst tussen de DGA en Onderlinge

aansprakelijkheid. Dat betekent dat u wél meedeelt

’s-Gravenhage. Een voorbeeld van onze standaard

in de eventueel te verdelen winst, maar niet in een

uitvoeringsovereenkomst voor dit product staat op

mogelijk verlies. Dat maakt Onderlinge

onze website.

’s-Gravenhage zo aantrekkelijk en uniek. Het gaat
toch om uw ‘verzekerde’ toekomst.

De deelnemer staat centraal
Sinds 1895 is er veel veranderd in de wereld. Maar
het ‘onderlinge’-karakter van onze Maatschappij is
gebleven: het klantbelang en het bieden van zekerheid staan centraal.

www.keurmerkverzekeraars.nl

Als u interesse hebt in ons DGA GarantiePlusPensioen, neem dan contact op met uw pensioenadviseur. Hij kan voor u een voorstel op maat maken
dat volledig aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Deze brochure is opgesteld op 10 oktober 2018. De brochure geeft algemene
informatie over ons product DGA GarantiePlusPensioen. Wij hebben de

Wat u ook moet weten
• De hoogte van de maatschappijwinstdeling is
afhankelijk van het bedrijfsresultaat van
Onderlinge ’s-Gravenhage. Dit betekent dat de
hoogte van de werkelijke winstdeling pas bekend

inhoud zorgvuldig samengesteld naar de stand van het product en de voorwaarden, ons maatschappijbeleid en de geldende wet- en regelgeving op
deze datum. Door veranderingen in het product of de voorwaarden, ons beleid of de wettelijke regels na deze datum kan de informatie in deze brochure
niet meer actueel zijn. Vraag uw adviseur daarom naar actuele informatie
voordat u dit product koopt.

is na de vaststelling van ons bedrijfsresultaat én
na het besluit om winst ter beschikking te stellen
voor winstdeling.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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