Pensioen/Spaarplan voor Particulieren

Wat er ook gebeurt...

ZELF JE PENSIOEN
REGELEN? GEEN NOOD.
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KIES VOOR HET FATUM PENSIOEN/
SPAARPLAN VOOR PARTICULIEREN.
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Wanneer je jong bent en begint met werken sta je vaak niet stil
bij de gevolgen van het ouder worden. Een pensioen opbouwen,
verzekeringen afsluiten voor eventuele ongevallen en andere
calamiteiten zijn niet de zaken waarmee je bezig bent. Je bent
jong en met pensioen gaan lijkt ver weg.

Vooral de zelfstandige ondernemers en beroepsbeoefenaren
hebben heel veel andere zaken die geregeld moeten worden,
pensioen is dan geen prioriteit. Wanneer je, als zelfstandige
ondernemer, met pensioen gaat zal je flink in inkomen
achteruitgaan, als je pensioen niet goed is geregeld. Daarom
is het erg belangrijk om goed over je oude dag na te denken
en voorzieningen te treffen. Wij denken met u mee en maken
een product voor u op maat.

Wat is pensioen?
Pensioen is het inkomen dat in de plaats komt van je salaris. Het doel van het
opbouwen van pensioen is om ervoor te zorgen dat wanneer je met pensioen
gaat je een maandelijks inkomen hebt waarmee je verder in je dagelijkse
levensbehoefte kunt voorzien. Je spaart nu voor wanneer je met pensioen
gaat. Heb je je pensioen niet goed geregeld dan heb je naast je AOV-uitkering
geen ander inkomen. Hierdoor kun je in financiële problemen krijgen, waardoor
je misschien gedwongen wordt om ook na je pensioenleeftijd door te werken.

Het Pensioen/Spaarplan voor Particulieren
Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw oudedagsvoorzieningen.
U kunt u ervoor kiezen om zelf een spaarpotje aan te leggen, maar het beste
is toch een pensioen/spaarplan bij FATUM Levensverzekering N.V. af te sluiten.
Het pensioen/spaarplan voor Particulieren is bedoeld voor de zelfstandige ondernemer,
die een eigen zaak heeft en dus zelf moet zorgen voor voorzieningen voor de oude dag.

Hoe werkt het Pensioen/Spaarplan?
U gaat maandelijks een bepaald percentage van uw inkomen sparen en zo bouwt u
kapitaal op voor uw pensioen. Na aftrek van een gering bedrag aan administratiekosten en
een verzekeringspremie voor een invaliditeitsverzekering, wordt dit bedrag geïnvesteerd
in het Pensioen/Spaarplan.
Over het jaarlijks opgebouwd (gespaard) bedrag wordt er een gegarandeerde rente
toegekend. Dit is voordelig, want je spaart dus niet alleen, maar er komt ook nog rente
bovenop het gespaard bedrag waardoor je pensioenkapitaal toeneemt.

Waarom FATUM Levensverzekering N.V.
U kiest ervoor om het pensioen/spaarplan bij FATUM Levensverzekering N.V onder
te brengen. FATUM bestaat al langer dan 130 jaar en is één van de bekendste
verzekeringsmaatschappijen in de Surinaamse samenleving. FATUM is een sterke,
solide financiële verzekeringspartner met een breed aanbod aan verzekeringsproducten.

Hoe kan ik deelnemen in het Pensioen/Spaarplan?
U meldt zich aan bij FATUM Levensverzekering N.V. voor deelname aan pensioen/
spaarplan door bijgevoegd aanmeldingsformulier in te vullen en in te dienen.
De wettelijke pensioengerechtigde leeftijd is nu gesteld op 60 jaar. Je kunt dus maximaal
42 jaren sparen voor je pensioen. Echter als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf
uw pensioendatum, de einddatum van je spaarperiode wordt dan in overleg met de
verzekeraar bepaald.

WAT GEBEURT ER OP
DE PENSIOENDATUM?
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Het is eindelijk zover, je gaat met pensioen en je mag na jaren
van hard werken gaan genieten van een welverdiende rust. Op
de dag dat je de pensioenleeftijd bereikt, komt het kapitaal dat
je hebt opgebouwd vrij. Je mag dan kiezen of je het gespaard
bedrag in een keer ontvangt of dat je dit bedrag gespreid over
enkele termijnen ontvangt. Je kan er ook voor kiezen om
het gespaard bedrag voor de rest van je leven (gedurende je
pensioen) in termijnen (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks)
te ontvangen.

Wat gebeurt er als je overlijdt voor het bereiken van de pensioenleeftijd?
Als je voor het bereiken van je pensioenleeftijd komt te overlijden, wordt het opgebouwd
pensioenbedrag in het jaar waarin je met pensioen zou gaan in termijnen uitgekeerd aan
je begunstigden, je partner en/of kinderen.

Invaliditeitsverzekering
Een ongeluk schuilt in een klein hoekje! Een ongeval kan ons allemaal overkomen. Daarom
is het belangrijk om voor deze zaken ook voorzieningen te treffen. U kunt bij het afsluiten
van het pensioen/spaarplan ook een invaliditeitsverzekering afsluiten.

Wat houdt deze verzekering in?
Deze verzekering houdt in dat wanneer je tijdens het verrichten van je werkzaamheden of
tijdens het reizen van en naar je werk, je gewond raakt of een ongeval krijgt en je daardoor
niet meer kan werken, omdat je permanent invalide bent geworden, je pensioenopbouw
gewoon doorgaat. Vanaf het moment dat wordt vastgesteld dat je volledig en permanent
invalide bent geraakt en dus niet meer kunt werken, word je bijdrage aan het Pensioen/
Spaarplan overgenomen door de verzekeraar.
Ingeval je gedeeltelijk invalide bent geraakt door een ongeval zal, na medisch onderzoek
en evaluatie door het Medisch bureau van het Ministerie van Arbeid Technologie en Milieu,
worden vastgesteld wat het percentage van invaliditeit is. De verzekeraar neemt voor dit
invaliditeitspercentage de bijdrage over en er wordt pensioenkapitaal voor je opgebouwd.
Gedeeltelijke invaliditeit houdt in dat je wel ander werk kunt verrichten in plaats van
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werkzaamheden van vóór het ongeval. De premie voor de invaliditeitsverzekering wordt
afgetrokken van de maandelijkse pensioenbijdragen en bedraagt 0.5% van het basisbedrag
aan pensioenafdracht per maand.

Pensioenoverzicht
Het is altijd fijn te weten hoeveel je spaart en wat je elk jaar aan pensioen hebt opgebouwd.
Dit geeft weer extra motivatie. Je krijgt aan het begin van elk jaar van FATUM
Levensverzekering N. V. een overzicht waarop je duidelijk kunt zien wat je opgebouwd
pensioenkapitaal op dat moment is. Je werkgever geeft wijzigingen in je persoonlijke siutatie
en je dienstbetrekking tijdig door aan FATUM zodat het overzicht altijd de juiste weergave
is van je opgebouwd pensioen. Zo weet je altijd waar je recht op hebt en wat je aan
pensioen hebt opgebouwd.

Wijzigingen
Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op je pensioen. Bijvoorbeeld als je
arbeidsongeschikt raakt of wanneer je overlijdt. Wat de invloed hiervan is, zie je terug op
het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan
hebben gevolgen voor je pensioen. Daarom moet je elke wijziging in je persoonlijke situatie
tijdig aan de verzekeraar doorgeven.

Nog een voordeel!
Bij FATUM Schadeverzekering N.V. en/of FATUM Levensverzekering N.V. heeft u recht op
speciale kortingen wanneer je een brand-, levens-, auto- en of andere verzekering afsluit.
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Vragen?
Heb je verder nog vragen, neem dan contact op met onze deskundige
verzekeringsadviseurs. Hun contactgegevens kun je krijgen van je werkgever
of u kunt rechtstreeks bellen met 471541

De belangrijke zaken op een rij
1

Deelnemers pensioen/spaarplan:
elke zelfstandige ondernemer.

2
3
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Deelname leeftijd: vanaf 18 jaar.
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Invaliditeit: bij invaliditeit loopt je pensioenopbouw door.
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Overlijden: bij overlijden wordt je opgebouwd pensioen
op een bepaald moment aan je nabestaanden uitgekeerd.
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Je pensioenoverzicht: periodiek ontvang je een
pensioenoverzicht waarop je kunt zien wat je hebt gespaard.

Pensioenleeftijd: 60 jaar of langer in overleg.
Je bijdrage: een percentage van je inkomen
per maand.
Mag je na je 60ste jaar nog doorsparen: ja als je
nog doorwerkt.
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