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Kwantumkorting 

Collectieve verzekeringen 

2,5% rekenrente 

 

i-Pensioen Middelloon/Eindloon 

 

Geldend vanaf 1 juli 2021 
 
 

 

Zwitserleven geeft op de premies, successieve koopsommen en eenmalige koopsommen voor het i-Pensioen Middelloon/Eindloon 

een kwantumkorting volgens de tabel die hieronder staat. 

Gemiddelde 

premie 

per deelnemer 

(van - tot ) 

Jaarlijks premievolume (van - tot) 

minder 

dan 

20.000 

20.000- 

40.000 

40.000- 

60.000 

60.000- 

80.000 

80.000- 

120.000 

120.000- 

300.000 

300.000- 

750.000 

750.000- 

1.500.000 

1.500.000 

en meer 

0  -  2.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 2,25% 3,50% 

2.000  -  3.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 4,25% 6,00% 6,50% 7,75% 

3.000  -  4.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 2,25% 6,25% 7,75% 8,25% 9,75% 

4.000  -  5.000 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 3,25% 7,25% 8,75% 9,50% 10,50% 

5.000  -  6.000 0,00% 0,00% 0,00% 2,25% 4,00% 7,75% 9,50% 10,00% 10,75% 

6.000  -  7.000 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 4,25% 8,25% 10,00% 10,50% 11,00% 

7.000  -  8.000 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 4,75% 8,50% 10,25% 10,75% 11,25% 

8.000  -  9.000 0,00% 0,00% 0,25% 3,25% 5,00% 8,75% 10,50% 11,00% 11,50% 

9.000 - 10.000 0,00% 0,00% 0,25% 3,50% 5,25% 9,00% 10,75% 11,25% 11,75% 

10.000 - 12.500 0,00% 0,25% 0,50% 3,75% 5,50% 9,25% 11,00% 11,50% 12,00% 

12.500 - 15.000 0,00% 0,25% 0,75% 4,00% 5,75% 9,50% 11,25% 11,75% 12,25% 

15.000 - 17.500 0,00% 0,50% 1,00% 4,25% 5,75% 9,75% 11,25% 12,00% 12,50% 

17.500 - 22.500 0,00% 0,50% 1,25% 4,50% 6,00% 10,00% 11,50% 12,25% 12,75% 

22.500 en meer 0,00% 0,75% 1,50% 4,75% 6,25% 10,25% 11,75% 12,50% 13,00% 

Zwitserleven stelt de kwantumkorting vast op de ingangsdatum van de uitvoeringsovereenkomst en vervolgens elk jaar per de 

peildatum. Na de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst vervalt het recht op kwantumkorting. 

Onder het jaarlijks premievolume verstaan we de som van de verschuldigde bruto premies, successieve- en eenmalige 

koopsommen voor het i-Pensioen Middelloon/Eindloon van deze uitvoeringsovereenkomst. Het jaarlijks premievolume stellen we 

vast op de ingangsdatum van de uitvoeringsovereenkomst en daarna elk jaar per de peildatum. Bij de bepaling van het jaarlijks 

premievolume tellen premies voor zelfstandig wezenpensioen en premies voor nabestaanden-overbruggingspensioen niet mee. 

De gemiddelde premie is de som van het jaarlijks premievolume gedeeld door het aantal deelnemers dat aanspraak maakt op 

ouderdomspensioen. De gemiddelde premie bepalen we op de ingangsdatum van de uitvoeringsovereenkomst en daarna elk jaar 

per de peildatum. Daarbij gaan we uit van de som van het jaarlijks premievolume en van het aantal deelnemers op de ingangs-

datum van de uitvoeringsovereenkomst en daarna op de dag die direct vooraf gaat aan de peildatum. Bij de bepaling van het 

aantal deelnemers tellen gewezen deelnemers en pensioengerechtigden niet mee. 

De grensbedragen voor het premievolume kunnen we elk jaar aanpassen. We hebben de grensbedragen op 1 juli 2021 vast-

gesteld. We toetsen ze elk jaar op 1 juli aan de hand van onderstaande loon- en prijsindexcijfers. Geeft deze toetsing aan dat een 

verhoging van 10% of meer van deze indexcijfers is opgetreden? Dan kunnen we de grensbedragen op de eerstvolgende 

1 januari aanpassen. Zwitserleven beoordeelt dit. De basis voor de indexering is de gemiddelde verhoging van het consumenten-

prijsindexcijfer, reeks alle huishoudens (2015=100) en het indexcijfer van de CAO-lonen, reeks particuliere bedrijven, per uur 

inclusief bijzondere beloningen (2010=100), zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zwitserleven 

stelt de gemiddelde verhoging elk jaar in december vast aan de hand van de indexcijfers voor de maand juli van het lopende en 

daaraan voorafgaande jaar. Het CBS publiceert deze indexcijfers in december. 

Als het CBS een ander referentiejaar neemt, dan volgt Zwitserleven deze wijziging vanaf de eerstvolgende 1 januari. Dit geldt alleen 

als het CBS de wijziging vóór 1 juli publiceert. Als het CBS de wijziging na 1 juli publiceert, dan gaat de wijziging niet per de 

eerstvolgende 1 januari in, maar per de daarop volgende 1 januari. 

 

Juli 2021 


