Product informatie
Ontketen je lijfrente op de beurs!
Aanhoudende zeer lage rentes maken dat u in garanties vaak minder terugkrijgt dan uw inleg.
Inflatie verlaagt daarnaast ook nog eens extra uw besteedbaar lijfrente inkomen.
Gevolg? Een gegarandeerde inkomensval. Daar is wat aan te doen. Ontketen je lijfrente op de beurs!
Hoe dat werkt?
Met de Leidsche Lijfrenteverzekering wordt een lijfrentekapitaal (verder en sneller) opgebouwd.
Met de Leidsche Direct ingaande Beleggingslijfrente wordt een lijfrentekapitaal in termijnen uitgekeerd.
Beide producten zijn transparant, kennen zeer lage kosten en veel beleggingsmogelijkheden.
Zo belegt u eenvoudig, efficiënt en rendabel en ontketenen we de lijfrente op de beurs!
In samenwerking met Persist Global Wealth Management maken we individueel onafhankelijk vermogensbeheer binnen uw verzekering mogelijk. De poliswaarde wordt dan volgens een met u overeengekomen professioneel mandaat beheerd. Dat is al mogelijk met een eenmalige inleg vanaf € 50.000.
Leidsche verzekeringen biedt u alle fiscale varianten die u van een
verzekeraar mag verwachten. Bijvoorbeeld oud– en nieuw regime
lijfrente, overbruggingslijfrente, afkoop alimentatieverplichting,
staking onderneming, omzetting oudedagsreserve, stamrecht en
een echt levenslange uitkering. Ook als voortzetting van een bestaande verzekering.
Meer informatie over risico’s en kosten treft u aan op onze website:
www.leidsche.nl.

Persist Global Wealth Management

Persist is opgericht in 2008 en werkt sinds 2011 met Leidsche verzekeringen samen. Toentertijd zochten
wij de meest transparante levensverzekeraar met de laagste kosten. We kwamen dus bij Leidsche uit.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de grootste vermogensbeheerder bij Leidsche en daar zijn we erg trots
op.
Wij gaan de relatie voor de lange termijn aan en gaan op een degelijke en verantwoorde manier met het
vermogen om. Onze jarenlange ervaring, wetenschappelijk onderbouwde beleggingsportefeuilles, risicobeheersing en lage kosten stellen ons in staat om met goede resultaten de doelstelling van de klant te
verwezenlijken.
Persist is een no-nonsense vermogensbeheerder zonder glimmende folders of marmeren entree maar
gefocust op klant en resultaat. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.persist.nl, per telefoon 020-4265877 en indien gewenst maken we een afspraak en komen we bij u langs.

