FinRust Handleiding
Scenario ‘Overlijden’
•
•
•

•

•
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Aan de linkerzijde van het scherm ziet u in elke berekening automatisch het scenario
‘Overlijden’ verschijnen indien uw klant een partner heeft. Voor alleenstaanden is het
scenario niet beschikbaar.
FinRust past automatisch het AOW-inkomen aan naar het bedrag voor een alleenstaande.
De overige inkomensgegevens na overlijden komen uit de 2e pijler pensioeninkomens die in
het ‘Pensioen’ scenario zijn geupload (uit XML-file van mijnpensioenoverzicht.nl) of
handmatig zijn ingevoerd.

Als u op een van de twee namen klikt verschijnt het scherm waarin u kunt bepalen wat het
gewenst netto inkomen per maand vanaf overlijden zou moeten zijn en de periode dat dat
inkomen gewenst is. Ook kunt u hier een rapport samenstellen. Bij punt 3 ‘Verandering
rapporten’ ziet u hoe dit werkt.
De begindatum staat automatisch op de 1e dag van de volgende maand en de einddatum
op de pensioendatum van de overblijvende partner.
U klikt op ‘Tonen Grafiek & Cijfers’. De grafiek verschijnt waarbij voor de stippellijn het
huidige netto inkomen per maand van de 2 partners (6195 euro) staat en na de stippellijn
het netto maandinkomen van de overblijvende partner. De grafiek start altijd bij de 1e dag
van de maand volgend op de huidige datum. FinRust neemt het wezenpensioen en een
eventuele ANW-uitkering mee.
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Als u klikt op ‘+/- Cijfers’ verschijnt het cijferoverzicht met de onderbouwing van de netto
inkomens per maand. Als op op ‘+’ voor de naam van uw klanten klikt vouwt FinRust de
specificatie van de inkomens uit. Klikt u op ‘-‘ dan vouwt FinRust de specificatie weer in.

•

Onder het scherm met de grafiek en/of de cijfers kunt u het ‘Gewenst inkomen vanaf
overlijden’ invoeren en eventueel de periode dat dit inkomen gewenst is aanpassen. Tevens
kunt u de aandachtspunten bij het Overlijdens scenario invoeren en opslaan. FinRust
neemt de aandachtspunten mee in het rapport.
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Als u ‘Gewenst inkomen vanaf overlijden’ invoert en opslaat toont de grafiek een rode lijn
met dit gewenste netto inkomen per maand. Daar waar de gele kolommen onder de rode
lijn eindigen is sprake van een inkomenstekort.
Bij overlijden gaat FinRust uit van het huidige inkomen zonder aftrek van uitgaven. De
verandering in de uitgaven kan de adviseur meenemen bij het bepalen van het gewenst
netto inkomen na overlijden. De hypotheek is veelal een belangrijke uitgave. Als er een ORV
is die niet verpand is, dan is er geen verandering in de hypotheek uitgaven. Bij verpanding
kan de adviseur rekening houden met een lager gewenst inkomen doordat de
hypotheekuitgave deels wegvallen.
Suggestie norm bedragen bij overlijden. Het is aan de adviseur om dit met de klant
passend voor de situatie te maken.
o à € 750,- verlaging van huidig inkomen bij overlijden van een volwassene
o à € 350,- verlaging van huidig inkomen bij overlijden van een kind
Meer informatie kunt u vinden in de budgetplanner van het
Nibud. https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0

Het cijferoverzicht toont het netto inkomen, het gewenst netto inkomen en het verschil
hiertussen. FinRust toont het kapitaal benodigd in box3 om het netto inkomen in de
aangegeven periode aan te vullen tot het gewenst netto inkomen in geval van overlijden
van de partner.
Het verrekenen van een bestaande overlijdensrisicoverzekering gebeurt niet door de invoer
van een overlijdensrisicoverzekering, maar door het bedrag van de bestaande
overlijdensrisicoverzekering (handmatig) te verrekenen. Bij aandachtspunten kunt u het
verschil als tekst vermelden. Dus bijvoorbeeld: ‘Er is een kapitaal nodig van € 250.000,- bij
overlijden. U heeft een overlijdensrisicoverzekering die € 150.000,- uitkeert. U dient het
verschil van € 100.000,- via een aanvullende overlijdensrisicoverzekering te verzekeren.’
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Indien uw klant een lijfrente heeft dan kunt u bij deze lijfrente de uitkering in geval van
overlijden invoeren. FinRust toont deze uitkering dan als inkomen bij de partner in geval
van overlijden.
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