Kennis en Ervaringstoets opbouw vermogen (box 1 en box 3)
Dit product wordt aangeboden zonder advies. Wij zijn wettelijk verplicht om na te gaan
of u begrijpt welke risico's aan dit product en het afsluiten zonder advies zijn verbonden.
Daarom stellen wij u een aantal vragen.
Vraag 1:
Bent u bekend met opbouwproducten zoals lijfrentes en bancaire lijfrentes?
JA / NEE / NVT
Vraag 2:
Bent u bekend met opbouwproducten zoals kapitaalverzekeringen en
beleggingsrekeningen?
JA / NEE / NVT
Vraag 3:
Teeuwen Verzekeringen heeft geen inzicht in uw financiële en persoonlijke
situatie gegeven. Ook heeft Teeuwen Verzekeringen geen inzicht in uw wensen gekregen.
Daarnaast heeft Teeuwen Verzekeringen niet beoordeeld of het product dat u wilt
afsluiten past bij uw persoonlijke situatie. Hier bent u zelf volledig verantwoordelijk voor.
Is dat u duidelijk?
JA / NEE
Vraag 4:
Is uw inleg afkomstig uit uw privé vermogen?
JA / NEE
Vraag 5:
Is het voor u duidelijk dat wanneer de inleg in aftrek wordt gebracht op uw inkomen deze
binnen de fiscale ruimte (jaarruimte /inhaalruimte enz.) dient te vallen?
JA / NEE / NVT
Vraag 6:
Bent u zich ervan bewust dat het op te bouwen vermogen met een lijfrente op einddatum
niet in een keer kan worden uitgekeerd maar dient als aanvulling op uw pensioen?
JA / NEE
Vraag 7:
Bent u zich ervan bewust dat bij lijfrentekapitaal overlijden de uitkeringen alleen kunnen
toekomen aan een specifieke groep?
JA / NEE
Vraag 8:
Bent u zich ervan bewust dat voor sommige opbouwproducten geldt dat deze verplicht
moeten worden aangewend voor aflossing van de hypotheek?
JA / NEE / NVT

Vraag 9:
Bent u zich ervan bewust dat voor sommige opbouwproducten de waarde hiervan in box
3 valt en u hierover belasting dient te betalen in box 3?
JA / NEE / NVT
Vraag 10:
Bent u zich ervan bewust dat zonder advies het gekozen product wel eens niet passend
zou kunnen zijn?
JA / NEE
Vraag 11:
Heeft u inzicht in de inkomensbehoefte van u is de duur en verdere invulling van uw
lijfrente daarop afgestemd?
JA / Nee / GEEN IDEE
Vraag 12:
Bent u van plan uw opbouwproduct tussentijds te beëindigen?
JA / NEE
Vraag 13:
Zijn de gevolgen van het tussentijds beëindigen bij u bekend?
JA / NEE / NVT
Vraag 14:
Zijn alle productkenmerken en de gevolgen voor uw financiële situatie u duidelijk en bent
u van mening dat u dit product direct zonder advies af kunt sluiten?
JA / NEE / Ik zou toch graag advies ontvangen

