
VerdeI' wcrkr de~,e spaarvorm herzdfde als een lijf. 
rencepolis. Her voordeel van een spaarpoJis boven 
gewoon sparell bij cen bank is, dat je bij ceo bank 
bda5ring over jc reme moet betaJen. Jc hoefe je te
goed niet op te gcvcn aao de belastingdicnsr. Ze 
'l.ijn bezig de spaarpolis als spaarmogeJijkhcid op 
te heffen. Het was nag to( elod juni'" mog«;lijk een 
spaarpolis af te sluircn, Als je er eenrnaaJ een hebt, 
kunnen ze die nict meet stoppen. 

Obligaties en aa71delen 

Voor dit SOOrt verzekerinEen (spaarpolis.en lijfren
eepolis) geldt dat je soms kunr kiezcn tussen het 
beJeggen van je prcmics in obligaties of aandelen. 
Als je die bdegt in aandelen moe I je gaed de koer
sen bijhouden. Als de koersen gunstig zjjn kun je 
meer geld overhoudell dan wanneer jc jc geld be
lcgt in obliBaties. AJs de kocrsen dalen wordt je 
geld natuurJijk minder waard. Met abligaries leenc 
de maatschappij jouw geld uir, dar je dan terug
krijgr met rente. Je kunr oak kiezen voor een ver
zekering mer t:en vast eindresultaar. 

Enkele voorbeelden 

De heel' Schoenmakers van adviesbureau De Een
hoOlo hccft c:en paar mogelijkheden voor ons uit
gert.kend.
 
- 'l'ineke is 36 jaar. Zij kan 100 e-ulden pe~ maand
 
miss(:n en wil op haar zcstigsrc mct pensioen.
 
Ills zij vanaf haar .36St(: elke maand 100 gulden
 
betaalc, heefr zij aan her eindc van haar loopcijd 
inclusief rendemenc f62.597,- gespaard. Zij krijgt 
dan voor de rest van haar leven 15508,- per jaar 
uitr;ekeerd. Die is on~cvcer 1459,- per maand. 
Dir ziet er niet zo cnorm uic maar je moer bcdcn
ken dat die bedrag bovenop dt. AOW en cvenrucJe 
andere pensioencn karnL 
- MarHes is 33 jaar. Zij karl iets meet' missen. :I.e 
wil tot haar z.estigste 1200,- bnalcn. Omdatlij 
jonger beginr en haar premie hager is, is haar 
cindbedrag f I 60.688,-. Haar Jijfrente wardt per 
jaar fi 4.475,-. Di r is pCI' maand bruru fi 206,2S. 

AL~ je ge'inrcrcsscerd bene om op deze manier re 
zorgen voor een goed pensioen dan kun je met je 
vragen {crecht bij elke verzekerinBsmaacschappij 
of -adviseur. Je kunr oak contact opnemen met 
de heer Schoen rn akers, Bed ri j f- en pensioe n.. 
advicsbureau De cenhoom, Voodelscraar 120·b, 
1054 GS Amsterdam, lel: 020 - 616 0711. 

"ALs deze BLacklight vem:hijnt is de datum verstreken om 

de hier beschreven spaarpolis afee .fluieen. Maar er bLijllen 

diverse ftndere mogelijkheden van dae spaarvorm bes
taan. 


