Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer groot.
Aan deze Productwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. SNS Bank behoudt zich het recht
voor het productaanbod te wijzigen.
Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. De Financiële Bijsluiter bij dit product is
gebaseerd op een ‘maatmens’ – een door de AFM bepaalde gemiddelde consument – en bestaat
uit door de AFM voorgeschreven teksten. De voorgeschreven teksten sluiten niet (geheel) aan bij
de specifieke productspecificaties.
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Haal extra
inkomen uit de
overwaarde van
uw huis

SNS Extra Inkomen Hypotheek
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Wilt u even een paar jaar wat minder werken, bijvoorbeeld tot de kinderen naar school
zijn? Zit u in een dure tijd omdat de kinderen nog studeren? Zin in een sabbatical
of plannen om eerder te stoppen met werken? Of gaat u binnenkort met pensioen?
Dan is wat extra inkomen meer dan welkom. Want in dit soort periodes wilt u
financieel gezien ongetwijfeld liever géén stap terug doen. Bij SNS Bank kunt u
daarvoor uitstekend terecht. Speciaal voor u hebben we SNS Extra Inkomen Hypotheek.
Daarmee kunt u voor uzelf (extra) inkomen regelen met de overwaarde van uw huis.
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Zo werkt het
Uw SNS Extra Inkomen Hypotheek
is een hypotheek waar een rekening aan is gekoppeld, de SNS
Inkomensrekening. Vanuit deze
rekening krijgt u iedere maand
een bedrag uitgekeerd, bovendien
betaalt u er de maandelijkse kosten uit voor de hypotheekrente.
Hoeveel geld er precies op de SNS
Inkomensrekening komt te staan,
hangt af van de vraag welk deel u
van de overwaarde wilt verzilveren,
hoe lang u iedere maand extra inkomen uit uw SNS Inkomensrekening
wilt halen en de rentestand. Of wilt
u misschien een deel van het bedrag
al meteen opnemen? Dat kan tot
maximaal 50% van het totaalbedrag
in uw SNS Extra Inkomen Hypotheek.
Handig als u bijvoorbeeld een verre
reis wilt maken of een andere grote
uitgave wilt doen.

U weet precies waar u aan
toe bent
U krijgt over uw geld een vaste,
gegarandeerde rente die gerelateerd is aan de vaste hypotheekrente. U weet vooraf dus precies
waar u aan toe bent. Verder is het
een prettig idee dat bij overlijden
het overgebleven saldo op de SNS
Inkomensrekening overgaat naar de
erfgenamen, die daarmee een deel
van de hypotheek kunnen aflossen.

Keuze uit verschillende rentevaste
perioden
Bij SNS Extra Inkomen Hypotheek heeft u keuze
uit verschillende rentevaste perioden: 1, 3, 5, 6,
10, 12,15 of 20 jaar.
Let wel:
De hypotheekrente op de SNS Extra Inkomen
Hypotheek is niet aftrekbaar, maar daar
staat tegenover dat het bedrag op de SNS
Inkomensrekening kan worden gesaldeerd met
de schuld van de SNS Extra Inkomen Hypotheek
zodat hierover geen vermogensrendementheffing (box 3) verschuldigd is.

Verbouwingsplannen?
Wilt u de overwaarde van uw huis ook gebruiken
voor een verbouwing? Dan kunt u SNS Extra
Inkomen Hypotheek uitstekend combineren
met SNS Aflossingsvrije Hypotheek. U kunt de
maandlasten over deze hypotheek dan tevens
betalen uit de SNS Extra Inkomen Hypotheek.
Bovendien kunt u de rente over de aflossingsvrije hypotheek wel aftrekken van de belasting,
omdat u de hypotheek gebruikt voor verbetering van uw woning.

Talloze mogelijkheden
Zoals eerder gezegd, is SNS Extra Inkomen
Hypotheek ideaal als u na uw 65ste uw inkomen
wilt aanvullen. Of als u tussen uw 50ste en 65ste
wilt stoppen met werken en tot aan uw pensioen
iedere maand wat extra inkomen nodig heeft.
Daarnaast kunt u deze hypotheekvorm ook heel
goed gebruiken tijdens een sabbatical of als uw
kinderen studeren. Zo bent u zeker van een aantrekkelijke aanvulling op uw inkomen.
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Hier enkele mogelijke scenario’s.
Rekent u even mee?
Voorbeeld 1
U heeft een overwaarde op uw huis
van € 50.000 en u wilt 6 jaar lang een
extra inkomen om de studie van uw
kind te bekostigen.
SNS Extra Inkomen Hypotheek (6 jaar, 4,1%).

€ 50.000

SNS Inkomensrekening (rente 3,1%).

€ 49.000

Maandelijkse uitkering.

€    745,68

Maandelijkse rente SNS Extra Inkomen Hypotheek.

€    170,83

Maandelijks extra inkomen.

€    574,85
Voorbeeld 2
U bent 62 en wilt eerder stoppen met werken,
maar u heeft hier verder nog niets voor geregeld.
U besluit ontslag te nemen. Uw inkomen is nú
€ 43.000, maar u heeft nog wat spaargeld en u
kunt tot uw pensioen (op uw 65ste) van ongeveer
€ 1.000 per maand prima rondkomen. U heeft een
hypotheek van € 100.000 bij SNS Bank en de executiewaarde van uw huis is € 275.000.
Bestaande hypotheek bij SNS Bank (5%).

€ 100.000

Hypotheeklast, bruto.

€     417

SNS Extra Inkomen Hypotheek (3 jaar, 3,7%).

€   40.000

SNS Inkomensrekening (rente 2,7%).

€ 39.000

Maandelijkse uitkering.

€    1.128,39

Maandelijkse rente SNS Extra Inkomen Hypotheek.

€     123,33

Maandelijks extra inkomen.

€

Vanaf uw 65ste jaar betaalt u de maandlasten van
de SNS Extra Inkomen Hypotheek uit uw pensioeninkomen: dat wil zeggen de rente over het
aflosvrije hypotheekdeel van € 40.000. De precieze
maandlasten zijn afhankelijk van de rente van dat
moment.
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1.005,06

Dit is precies wat u wilt

U wilt liever een andere hypotheekvorm

	Een vaste maandelijkse aanvulling op uw inkomen.

	U wilt een bedrag achter de hand houden of zelf bepa-

	De overwaarde op uw huis benutten.

len hoeveel u maandelijks opneemt: SNS Extra Ruimte
Hypotheek.

	Een groot bedrag ineens opnemen.

Onbezorgd genieten
Heeft u plannen om lekker vaak op
vakantie te gaan? Denk dan aan de
SNS Doorlopende Reisverzekering.
Dan kunt u straks onbezorgd van uw
vrijheid genieten. En wat te denken
van de SNS Rechtsbijstandverzeke
ring. Zo bent u volledig verzekerd
als u juridische problemen krijgt.
Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent
over een vakantiereis of als u het met
uw garage niet eens kunt worden
over een reparatie aan uw auto.

Met SNS Persoonlijke Pas krijgt u een bankpas
die helemaal bij u past. Wat dacht u van een
tekening van uw kinderen of uw eigen kunstwerk? Of een foto van uw hond óf die prachtige
vakantiebestemming op uw pasje? Persoonlijker
kan niet.

Kijk op snsbank.nl voor een antwoord op de volgende vragen:
	Welke hypotheek past bij mij?
	Wat is mijn maximale hypotheekbedrag?
	Wat ga ik netto per maand betalen?

U wilt nu SNS Extra Inkomen Hypotheek afsluiten
	Kijk op snsbank.nl.
	Bel Productlijn Hypotheken 0900 - 18 40.
	Of bezoek één van onze kantoren.

Belangrijke telefoonnummers
Algemene informatielijn
Productlijn Sparen
Productlijn Beleggen
Productlijn Hypotheken
Productlijn Betalen & Lenen
Productlijn Verzekeren
SNS Bedrijvenadvies

0900 - 18 50
0900 - 18 10
0900 - 18 30
0900 - 18 40
0900 - 18 10
0900 - 18 20
0900 - 18 90

(alle nummers tegen lokaal tarief)

Aan deze Productwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. SNS Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod te wijzigen.
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